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El carrer del Nord concentra comerços d’origenmagrebí.

Immigrants regenten 302 botigues i bars
a Lleida, un 6,8%del total d’establiments
La majoria es concentren al Clot, Centre Històric, Universitat i Rambla Ferran-Avinguda del Segre ||
El col·lectiu asiàtic, sobretot el xinès, en té gairebé lameitat amb només el 6%de població forana

COMERÇESTUDI

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha elaborat un
estudi sobre els negocis d’immi-
grants de la ciutat que xifra en
302 el nombre d’establiments
que regenten, entre botigues,
bars, restaurants, locutoris i per-
ruqueries.Tenint en compte que
a Lleida hi ha 3.349 botigues de
venda al detall i 1.115 bars i res-
taurants (segons les dades de
l’anuari econòmic de La Caixa
2010), els establiments immi-
grants ja suposen el 6,76% del
total. No obstant, als barris amb
més població immigrant el per-
centatge és molt superior. Prín-
cep deViana-Clot (23,3%),Cen-
tre Històric (14,6%), Universi-
tat (13,5%) i Rambla Ferran-
Avinguda del Segre (9,4%) són
els que tenen un nombre més
elevat d’aquests establiments,
mentre que a les zones d’expan-
sió de Pardinyes, Balàfia, Cap-
pont o la Bordeta gairebé no n’hi
ha cap.

Pel seu origen, destaca sobre
manera el col·lectiu asiàtic (so-
bretot els xinesos) que amb no-
més el 6% de la població estran-
gera copen el 47% dels locals,
amb un gran creixement a l’hos-
taleria i amb més dispersió per
tota la ciutat que la resta de na-
cionalitats. El regidor de Co-
merç, Rafael Peris, va atribuir
aquesta dada a una capacitat
d’emprendre més elevada a la
d’altres nacionalitats. En con-
trast, els immigrants de l’Euro-
pa de l’Est són un 27% del to-
tal d’estrangers que viuen a Llei-
da i només tenen el 0,5% dels
establiments. El 26% són dema-
grebins; el 14%, de sud-ameri-
cans, i l’11, de subsaharians.

ITMAR FABREGAT

Més inspeccionsa
botiguesdesprés
de tancar-nevuit
alBarri Antic

■ El regidor de Comerç,
Rafael Peris, va explicar
ahir que la Paeria està am-
pliant la campanya d’ins-
peccions a comerços que
va iniciar al Centre Histò-
ric durant l’estiu, que es va
saldar amb la clausura de
vuit establiments, princi-
palment perquè la seua ac-
tivitat no es corresponia
amb la llicència. Tres
d’aquests han reobert des-
prés d’ajustar-se a la nor-
mativa, va afegir. L’ajun-
tament també ha remès a
la Generalitat sospites so-
bre casos de situacions la-
borals irregulars, ja que la
Paeria no té competènci-
es en aquest àmbit.

Actualment, els inspec-
tors municipals estan visi-
tant establiments del bar-
ri d’Universitat, concreta-
ment als carrers Maragall,
Ciutat de Fraga i Joan Ba-
get, on es concentren la
majoria de les botigues
d’immigrants.

No obstant, Peris va as-
senyalar que aquestes ins-
peccions no van dirigides
a cap col·lectiu en concret,
sinó que busquen garantir
que es compleixi la llei.
Aviat s’aniran ampliant a
la resta de barris.

Peris va destacar que tenen
un perfil de clientela mixt, tot i
que aproximadament un terç
pràcticament només tenen cli-
entela dels seus propis països
d’origen, una cosa especialment
freqüent entre els magrebins, va
assenyalar Peris.Va destacar que
aquesta integració en l’activitat
econòmica és positiva i que s’ha
produït sense incidents.A més,
va desmentir la “llegenda urba-
na” que no compleixen la nor-
mativa. La Paeria vol treballar
perquè s’integrin a associacions
de barris i s’orientin cap a una
clientela més generalista.

LESCLAUS

Nombre. S’han comptat 302 establiments regentats per immigrants,
un 47% a les mans d’asiàtics, un 26% de magrebins, un 14% de sud-
americans i un 11% de subsaharians. Gairebé tots són autònoms i la
majoria no tenen assalariats. Es concentren al Clot, Centre Històric,
Universitat i Avinguda del Segre.

Tipologia. El 30% són de restauració; el 20%, de comerç quotidià
alimentari; el 18%, basars o supermercats, i el 14%, locutoris. En un
38% dels casos la clientela és exclusivament estrangera.

Tendències.Descendeixen els basars a favor de botigues de roba i
calçat. Es detecta una occidentalització de la seua estètica i alguns,
per exemple perruqueries, capten clientela local pel seu baix preu.

Primeres beques de la Generalitat
per a 1.500 universitaris
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Mor per sobredosi un reclús de 28
anys de la presó de Lleida
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El PP proposa convenis
ambguarderies privades

POLÍTICAEDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ La portaveu del PP a la
Paeria, Inma Manso, va plante-
jar ahir, després de reunir-se amb
l’associació empresarial de guar-
deries de Lleida la possibilitat
que l’ajuntament arribi a acords
amb guarderies privades per
concertar places. La portaveu
popular va assenyalar que l’ob-
jectiu principal d’aquesta col·la-
boració seria “donar solució a
un problema real que es produ-
eix cada any en el moment de
les inscripcions per la falta de

places públiques a l’hora d’es-
colaritzar nens de 0 a 3 anys”.

Manso va destacar que la xar-
xa de guarderies privades està
repartida per tota la ciutat i que
el seu servei arriba a tots els bar-
ris, de manera que si s’incorpo-
ressin a la xarxa pública amb
places concertades “les famí-
lies disposarien d’un més ampli
ventall de guarderies per ele-
gir”.Actualment, la Paeria apos-
ta exclusivament per un model
d’escoles bressol públiques.

La Paeria encarrega estudis de caràcter
mediambiental per al nou PGM

URBANISMENORMATIVA

❘ LLEIDA ❘ La comissió d’Urbanis-
me de la Paeria va donar llum
verda ahir a un expedient per
contractar l’elaboració dels es-
tudis mediambientals necessa-
ris per al nou pla d’ordenació
urbanística. Es tracta d’una me-
mòria ambiental, un informe
de sostenibilitat i altres estudis
específics relatius a qüestions
hidrològiques, geològiques, del
paisatge, riscos naturals i tec-
nològics, entre d’altres. L’im-
port total consignat per a aques-

ta partida ascendeix a 108.324
euros distribuïts en quatre anu-
alitats (2012-2015).Aquests es-
tudis se sumaran a set més que
la Paeria ja va encarregar a la
UdL.

En el ple del mes passat,
l’ajuntament ja va aprovar l’ini-
ci del procés d’elaboració del
nou pla urbanístic, que inclou-
rà un procés de participació ciu-
tadana. Precisament, ahir CiU
va reclamar que es tinguin en
compte en aquest procés els sin-

dicats i les cooperatives agràri-
es sobretot pel que fa a l’Hor-
ta. “Cal incloure aquests sec-
tors a la taula sectorial del sòl
no urbanitzable perquè apor-
tin les matisacions que siguin
necessàries per fer de l’espai
periurbà de la ciutat un lloc in-
tegrat al municipi”, va afirmar
la regidora Bea Obis. CiU tam-
bé va preguntar a la comissió
pel desenvolupament de l’ARE
i la Paeria va reconèixer que es-
tà aturat.


