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Campanya de la fruita 2016
obre les portes, i encara que
sigui un mercat difícil d’entendre, caldrà anar adaptant-se
a les seves singularitats per
aconseguir introduir-nos-hi.
Precisament, per a aquesta
campanya s’han ampliat les
instal·lacions de la duana de
Lleida, com també la dotació
de personal. Aquesta circumstància ha d’afavorir l’agilització
dels tràmits per a l’augment de
les exportacions.

Es preveu que la campanya per
a aquest any 2016 serà bona,
tant per l’augment de producció com per l’avançament del
seu inici, d’unes dues setmanes, propiciat pel bon temps
dels últims mesos, que ha de
comportar uns bons preus de
sortida de comercialització i
també un augment de contractacions en les diferents
comarques de Lleida. De fet,
s’han iniciat a bon ritme a les
localitats d’Aitona, Soses, Seròs, Alcarràs, Torres de Segre,
etc. Desitgem, però, que les
primeres pedregades que han
afectat algunes plantacions no
vagin a més i puguem continuar la recollida a bon ritme.
Pel que fa als mercats, les
exportacions han d’anar en
augment, un cop assimilat el
cop dur del veto rus en plena
campanya. La via de les exportacions ha de fer un gir en altres països de la Unió Europea
i de Sud-amèrica. Sembla que
la bona feina feta en el mercat
xinès està donant fruits i ens

Hem anat
aconseguint que
els treballadors
i treballadores
ja no s’estiguin
en assentaments
il·legals i puguin
disposar d’unes
condicions de vida
dignes
agràries en 10.000.000 euros, ja
que s’ha passat de 12.000.000
euros a 22.000.000 euros, xifra
que suposa una capacitat de
contractació de 770.000.000
quilos assegurats, la qual cosa
comporta que el 95% de les
explotacions agràries estan assegurades. Aquest increment
de les subvencions repercuteix
directament sobre una baixada en els costos de producció.

El sector hauria d’unir-se
encara més per a la defensa
dels seus interessos i perquè la
fruita de Lleida ocupi el primer
lloc en el rànquing del món i
se’n reconegui la qualitat i el
sabor. Aquesta ha de ser una
de les formes per lluitar contra
la pressió i l’abús de les grans
superfícies, alhora que s’ha de
potenciar el consum nacional
de fruita (que l’últim any ha
baixat) mitjançant campanyes
de publicitat en televisió, col·
legis, hospitals, etc.
S’han incrementat les subvencions a les assegurances

Però tot això no valdrà per a
res si no som capaços de poder
vendre per sobre dels costos
de producció i de fer que el resultat final de campanya sigui
positiu per a tots els pagesos i
les cooperatives petites i mitjanes, com també per a les grans
centrals hortofructícoles.
La contractació en origen
ha anat baixant any rere any;
aquesta era una de les reivindicacions del sindicat UGT des
de principis de la crisi, atès el
gran nombre de desocupats
de les comarques de Lleida,
que en aquest moment es

manté en uns 250 treballadors,
principalment colombians.
El 31 de març, les altes al règim especial agrari són 4.844,
de les quals 3.531 són estrangers, i s’espera arribar fins als
10.000 els mesos de juliol i
agost. En el sector de fruites i
verdures, l’ocupació es manté
amb un lleuger increment.
La campanya, any rere any,
es va normalitzant més, i hem
anat aconseguint que els treballadors i treballadores ja no
s’estiguin en assentaments il·
legals i puguin disposar d’unes
condicions de vida dignes. No
hem d’abaixar la guàrdia en
això i cal anar exigint aquestes
condicions que tot treballador i treballadora es mereix.
També, amb les Inspeccions
de Treball corresponents per
detectar qualsevol pràctica de
contractació irregular.
Els últims dies hem pogut
arribar a un acord els sindicats
UGT i CCOO i les patronals agràries per a la signatura del Conveni Agropecuari de Catalunya,
que no se signava des de l’any
2014, acord que es va firmar el
dia 31 de maig i que recull, entre d’altres coses, un increment
de l’1% per als anys 2016 i 2017,
com també una adequació de
les categories professionals.
Aquest conveni ha de garantir les condicions salarials
per als dos pròxims anys, i esperem que al final d’aquest
període la situació del sector a
Lleida hagi millorat.

El Servei d’Esports té nou web

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Lleida ha estrenat nova pàgina web (http://esport.paeria.es),
en què es poden consultar les notícies i les novetats d’aquesta àrea municipal, alhora que permet
fer els diferents tràmits on line relacionats amb aquest servei. També hi ha informació de les prop de
140 entitats esportives que estan inscrites en el registre municipal. A més, disposa d’un apartat on
es poden consultar els programes esportius que es desenvolupen com les escoles municipals específiques, les escoles esportives municipals, Dona i Esport, Esport i Salut, el Pla Específic del Centre
Històric, miniatletisme, Esportmania i la Milla Urbana Escolar.
El web incorpora informació actualitzada de tots els equipaments esportius municipals, pavellons, camps de futbol, piscines municipals, espais lúdics i de salut, pistes poliesportives, la pista
d’atletisme, com també altres indrets esportius d’interès. •••
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