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COMERÇ ESTUDI

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 la meitat amb només el 6% de població forana
ITMAR FABREGAT

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha elaborat un
estudi sobre els negocis d’immigrants de la ciutat que xifra en
302 el nombre d’establiments
que regenten, entre botigues,
bars, restaurants, locutoris i perruqueries.Tenint en compte que
a Lleida hi ha 3.349 botigues de
venda al detall i 1.115 bars i restaurants (segons les dades de
l’anuari econòmic de La Caixa
2010), els establiments immigrants ja suposen el 6,76% del
total. No obstant, als barris amb
més població immigrant el percentatge és molt superior. Príncep deViana-Clot (23,3%), Centre Històric (14,6%), Universitat (13,5%) i Rambla FerranAvinguda del Segre (9,4%) són
els que tenen un nombre més
elevat d’aquests establiments,
mentre que a les zones d’expansió de Pardinyes, Balàfia, Cappont o la Bordeta gairebé no n’hi
ha cap.
Pel seu origen, destaca sobre
manera el col·lectiu asiàtic (sobretot els xinesos) que amb només el 6% de la població estrangera copen el 47% dels locals,
amb un gran creixement a l’hostaleria i amb més dispersió per
tota la ciutat que la resta de nacionalitats. El regidor de Comerç, Rafael Peris, va atribuir
aquesta dada a una capacitat
d’emprendre més elevada a la
d’altres nacionalitats. En contrast, els immigrants de l’Europa de l’Est són un 27% del total d’estrangers que viuen a Lleida i només tenen el 0,5% dels
establiments. El 26% són de magrebins; el 14%, de sud-americans, i l’11, de subsaharians.

Més inspeccions a
botigues després
de tancar-ne vuit
al Barri Antic

El carrer del Nord concentra comerços d’origen magrebí.

Peris va destacar que tenen
un perfil de clientela mixt, tot i
que aproximadament un terç
pràcticament només tenen clientela 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 urbana” que no compleixen la normativa. La Paeria vol treballar
perquè s’integrin a associacions
de barris i s’orientin cap a una
clientela més generalista.

LES CLAUS

Nombre. S’han comptat 302 establiments regentats per immigrants,
un 47% a les mans d’asiàtics, un 26% de magrebins, un 14% de sudamericans 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.

■ El regidor de Comerç,
Rafael Peris, va explicar
ahir que la Paeria està ampliant la campanya d’inspeccions a comerços que
va iniciar al Centre Històric durant l’estiu, que es va
saldar amb la clausura de
vuit establiments, principalment perquè la seua activitat no es corresponia
amb la llicència. Tres
d’aquests han reobert després d’ajustar-se a la normativa, va afegir. L’ajuntament també ha remès a
la Generalitat sospites sobre casos de situacions laborals irregulars, ja que la
Paeria no té competències en aquest àmbit.
Actualment, els inspectors municipals estan visitant establiments del barri d’Universitat, concretament als carrers Maragall,
Ciutat de Fraga i Joan Baget, on es concentren la
majoria de les botigues
d’immigrants.
No obstant, Peris va assenyalar que aquestes inspeccions 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.

URBANISME NORMATIVA

POLÍTICA EDUCACIÓ

La Paeria encarrega estudis de caràcter
mediambiental per al nou PGM

El PP proposa convenis
amb guarderies privades

❘ LLEIDA ❘ La comissió d’Urbanisme de la Paeria va donar llum
verda ahir a un expedient per
contractar l’elaboració dels estudis mediambientals necessaris per al nou pla d’ordenació
urbanística. Es tracta d’una memòria ambiental, un informe
de sostenibilitat i altres estudis
específics relatius a qüestions
hidrològiques, geològiques, del
paisatge, riscos naturals i tecnològics, entre d’altres. L’import total consignat per a aques-

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

ta partida ascendeix a 108.324
euros distribuïts en quatre anualitats (2012-2015).Aquests estudis 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’inici del procés d’elaboració del
nou pla urbanístic, que inclourà un procés de participació ciutadana. Precisament, ahir CiU
va reclamar que es tinguin en
compte en aquest procés els sin-

dicats i les cooperatives agràries sobretot pel que fa a l’Horta. “Cal incloure aquests sectors a la taula sectorial del sòl
no urbanitzable perquè aportin les matisacions que siguin
necessàries per fer de l’espai
periurbà de la ciutat un lloc integrat al municipi”, va afirmar
la regidora Bea Obis. CiU també va preguntar a la comissió
pel desenvolupament de l’ARE
i la Paeria va reconèixer que està aturat.

places públiques a l’hora d’escolaritzar nens de 0 a 3 anys”.
Manso va destacar que la xarxa de guarderies privades està
repartida per tota la ciutat i que
el seu servei arriba a tots els barris, de manera que si s’incorporessin a la xarxa pública amb
places concertades “les famílies disposarien d’un més ampli
ventall de guarderies per elegir”.Actualment, la Paeria aposta exclusivament per un model
d’escoles bressol públiques.

