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La immigració es concentra
a tres barris de Lleida ciutat

Torrefarrera
‘suporta’ el
‘parquing’
de Lleida

En el darrer any ha baixat en gairebé tots, però puja lleugerament a la zona alta

Al límit amb el polígon

REDACCIÓ. LLEIDA

La població immigrant de Lleida ciutat -un de cada cinc veïns
i formada per unes 30.000 persones- ha experimentat en el
darrer any un lleuger desplaçament cap a barris com Cappont,
Llívia i també cap la zona alta
de la capital, l’anomenat barri de
Joc de la Bola en terminologia
tècnico-municipal, segons dades
a les que ha tingut accés el BonDia. Aquest fenòmen s’havingut
observant des de l’any 2012,
quan l’arribada de nous immigrants es va frenar en sec per la
persistència de la crisi. Aquest

A L’HORTA I LES BASSES,
TESTIMONIALS
Hi ha un penyasegat de diferència entre els barris més exteriors i ‘nobles’ de Lleida i els
del centre pel que fa als immigrants. Així, a Torres de Sanui
només representen el 3,48%,
aRaimat-Suchsel4,09%,ales
Basses d’Alpicat el 4,44% i a
Joc de la Bola el 5,69%. A
Butsènit són el 6,25% i a Llívia
el 7,01%. A Magraners
(10,11%) i Bordeta (13,14%)
n’hi ha menys que a Pardinyes
(16,30%) i Secà (15,68%).

desplaçament, però, contrasta
amb la disminució general de la
població immigrada a tota la ciutat en el seu conjunt, encara que
el descens, malgrat invertir la
tendència dels darrers anys, ha
estat també certament lleuger:
un punt percentual. Molts immigrants han tornat als seus països d’orígen, sobretot els sudamericans, o s’han desplaçat cap
al centre d’Europa, principalment els africans.
Dels 21 barris que té la ciutat, el
que té una major concentració
de persones d’orígen estranger
és el Centre Històric, on quatre

de cada deu veïs és immigrant
(43,75%). El segueix el barri de
Rambla
Ferran-Estació
(38,63%) , el de Príncep de Viana-Clot (30,30%), Universitat
(23,30%) i Xalets-HumbertTorres (22,45%). Com es pot veure, la immigració està concentrada en els barris que circunden el
turó de la Seu Vella. El primer
districte ‘allunyat’ del centre
amb més immigració és la Mariola, amb el 21,30% de la seva
població d’orígen estranger, seguit del Camp d’Esports
(19,15%), Instituts-Templers
(17,64%) i Cappont (16,79%).

CCOO

CREU ROJA LLEIDA

Protestes per l’ERO de Coca-Cola

Creu Roja estrena un nou minibús adaptat

Ahir al matí, un grup de treballadors de COBEGA - Coca-Cola
de Lleida es van tornar a manifestar en contra de l’expedient
de regulació d’ocupació presentat per l’empresa.

Creu Roja Lleida compta amb un un nou vehicle de transport
adaptat a persones amb problemes de mobilitat. Actualment,
el minibús fa trasllats de persones ateses a l’Associació AREMI.

La Seguretat Social reclama 20.000 euros a la
Paeria per no assegurar un treballador extern

REDACCIÓ. LLEIDA

Elsveïns de Lleida que aparquen
el cotxe a la rotonda de l’encreuament de la A-2 i la N-230, al
polígon de Torrefarrera, ho fan
sobre el terme municipal de Lleida, doncs el restaurant 24 Hores, la betzinera del costat i l’esplanada que fa d’aparcament
permanent per a molts cotxes de
la capital estan encara en el municipi de Lleida, tot i que a tocar
del de Torrefarrera, segons va
precisar ahir al BonDia l’alcalde
d’aquesta població, Jordi Latorre. L’alcalde de Torrefarrera va
puntualitzar que tota la regulació respecte a aquest ‘aparcament’ correspon doncs a la Paeria, mentre que l’ajuntament
d’aquest municipi del Segrià no
hi pot intervenir per a res.
Com va informar ahir el BonDia,
desenes deveïns de Lleida aparquen permanentment els seus
vehicles a l’esplanada esmentada per estalviar-se el parquímetre de la ciutat i per evitar descampats en els afores dels barris, més insegurs que aquest
punt annex al polígon de Torrefarrera, on sempre hi ha moviment i passen sovint els Mossos.

Mensaassessoraempreses
delParcCientíficdeLleida
REDACCIÓ. LLEIDA

Mensa i la Paeria van firmar un
conveni perquè aquesta associacióassessorigratuïtamentlesempreses del Parc Científic i Tecnològic que ho sol·licitin. A més,
Mensa organitzarà al Parc activitats relacionades amb la ciència.

Dos empreses de Lleida,
víctimes d’una estafa
AGÈNCIES. CONCA

El regidor d’Ocupació, Josep Presseguer, nega que hi hagués relació laboral amb el professor de l’IMO
ACN. LLEIDA

L’Institut Municipal d’Ocupació
de Lleida (IMO) haurà de pagar
20.000 euros per no tenir assegurat un professor que feia classes a les seves instal·lacions.Treball va inspeccionar el formador
al junydel 2013 iva detectar que
no estava donat d’alta a la Seguretat Social. Per aquest motiu, la
Seguretat Social reclama a l’IMO
més de 19.000 euros per les cotitzacions del treballador entre
el 2009 i el 2013. Per la seva
banda, Treball imposa a l’IMO
una sanció de 626 euros per
aquests fets. El tinent d’alcalde

de l’Ajuntament de Lleida i regidor d’Ocupació, Josep Presseguer, nega que hi hagués “cap
relació laboral” amb el professor
ja que l’IMO només li cedia un
espai.
L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) de Lleida ha hagut de
cancel·lar un curs de restauració de mobles perquè Treball
ha detectat irregularitats en la
situació laboral del professor. El
curs, que ja havia començat,
comptava amb una cinquantena d’alumnes inscrits i estava
previst que s’allargués durant tot
l’any. El formador, d’uns 60 anys,

feia més de 10 anys que feia
classes a l’IMO i, segons ha explicat Presseguer, s’havia establert una relació de confiança,
“tot i no formar part de la plantilla”. El juny de 2013, però, Treballva inspeccionar el professor
i va detectar que no estava donat d’alta a la Seguretat Social
entre els anys 2009 i 2013, mentre havia estat impartint el curs
de restauració de mobles a
l’IMO. Per aquest motiu, entre la
Seguretat Social i Treball reclamen a l’IMO 20.000 euros (més
de 19.000 en concepte de les cotitzacions no fetes i 626 euros

com a sanció per aquests fets).
El tinent d’alcalde de la Paeria,
però, ha assegurat que l’IMO no
tenia “cap relació laboral” amb
el professor ja que es limitava a
recollir els diners de la matrícula dels alumnes per donar-los al
professor, a qui cedia un espai
perquè pogués impartir els cursos. És per això, que, ha explicat Presseguer, han presentat
al·legacions a la Seguretat Social explicant que no existia cap
relació laboral amb el professor, que se senten estafats per
ell i que no es consideren responsables del que ha passat.

La Guàrdia Civil va detenir a
Conca 35 persones que haurien
estafat 2 milions d’euros a comerciants de 38 províncies mitjançant l’estafa del Natzarè. Dos
empreses de Lleda s’han vist
afectades per aquesta estafa.

Instal·len semàfors a la
rotonda del cementiri
REDACCIÓ. LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida va iniciar la instal·lació de dos noves
cruïlles semafòriques situades a
la LL-11, a la rotonda del cementiri, i a l’avinguda de les Garrigues amb l’avinguda València
a Cappont.

