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ELS PERQUÈS D’UNA NOVA PROPOSTA 

Els fluxos dels temporers a la nostra ciutat, està lligada a les possibilitats
de feina a l’entorn de la ciutat, que no tant a Lleida. Així la ciutat funciona
com a punt d’arribada i estada mentre s’espera poder treballar i com a nucli
de trobada, redistribució... de les persones que arriben per a cercar feina
a la campanya.  Lleida doncs acull una situació que no és pròpiament
de la seva competència i que supera l’abast territorial de ciutat.

L’atenció a totes aquestes persones no es pot centrar principalment en la
cobertura de necessitats humanitària si no que ha d’estar concebuda des
d’una òptica més global i integral en que el punt central sigui l’oferta
laboral. 

Fins  el  moment  actual,  les  diferents  respostes  a  aquesta  situació  s’han
abordat de manera sectorialitzada des de cada municipi i amb una minça
coordinació supramunicipal i poc suport d’altres administracions.

La ciutat de Lleida, ha abordat aquesta situació des de l’atenció humanitària
a aquestes persones, i ho ha fet liderant el projecte a nivell municipal però a
través d’un important treball en xarxa amb les entitats del tercer sector de la
ciutat, i una forta implicació de voluntariat de les diferents entitats.

Podem concloure que l’arribada de temporers en situació precària al Segrià
es produeix per factors que superen amb escreix les possibilitats d’actuació
i control dels municipis, els quals només poden articular en la mesura de les
seves possibilitats, accions de caire humanitari, que pal·lien el problema.

Per tot això es proposa un acord ampli interadministratiu i interinstitucional
que plantegi un abordatge integral i ètic de les campanyes agràries a través
d’UNA  PROPOSTA  DE  GESTIÓ  ÈTICAMENT  I  SOCIALMENT
RESPONSABLE INTEGRAL DELS FLUXES MIGRATORIS PER A LES
CAMPANYES AGRARIES AL SEGRIÀ.
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ANTECEDENTS 

Des de l’any 2002, a la ciutat de Lleida i liderat per l’ajuntament, es duu
a terme el projecte d’Atenció als Temporers en xarxa amb entitats socials
de  la  ciutat.  Aquest  projecte  sorgeix  per  donar  resposta  d’atenció
humanitària a l’arribada de molts temporers sense recursos a la ciutat que
malviuen al carrer i  col·lapsen la capacitat d’atenció tant de l’Ajuntament
com de les entitats socials.

La  mitja  de  persones  ateses  en  els  últims  anys  és  de  1130. Les
persones  ateses  aquest  estiu  2015,  a  dues  setmanes  d’acabar  la
campanya,  han estat 629.

L’objectiu d’aquest projecte és facilitar ajuda de subsistència als temporers
sense recursos que arriben Lleida i  disminuir  l’impacte que l’arribada de
tantes persones sense recursos provoca.

Tot i que l’Ajuntament i les entitats de la Xarxa han demanat la participació
de la Generalitat  en aquest projecte, aquesta es redueix a reunions per
rebre  i  transmetre  informació  i  a  visites  esporàdiques  als  serveis  i
assentaments.

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Punts forts:

 El projecte és un instrument eficaç a l’hora d’atendre l’arribada de
tantes  persones  sense  recursos,  per  donar  una  mínima
cobertura  humanitària,  d’altra  manera  aquestes  desbordarien  la
capacitat d’acollida de l’Ajuntament i de les entitats social.

 Ofereix  serveis  que  milloren  la  qualitat  de  vida  dels  temporers  i
disminueix l’impacte que la seva arribada produeix a la ciutat.

 El projecte ha estat precursor del treball en xarxa a Lleida.

 Mobilitza  un  nombre  important  de  persones  voluntàries que
col·laboren en el  projecte directament i  que per tant indirectament
sensibilitzen la ciutadania. 

Punts febles:

 No s’aborda el problema de manera integral si no només pel que fa a
l’atenció humanitària.

 L’Ajuntament està fent una intervenció que no li pertoca al 100% i ho
fa sense el suport supramunicipal que donaria més fruits.
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 Els temporers continuen ocupant espais de la ciutat on malviuen
al carrer amb condicions molt precàries. 

 L’impacte de la seva presencia al centre històric és important. Es
cronifica  un  espai  de  campament  a  la  plaça  Seminari  i  darrera
Maranyosa

 No s’observa que el  projecte influeixi  en l’arribada i  marxada
dels temporers.

LA SITUACIÓ  A LES  NOSTRES  CONTRADES  EN EL  D’ATENCIÓ  A
TREBALLADORS TEMPORERS 

ASPECTES LABORALS

L’arribada dels temporers respon la necessitat de mà d’obra agrícola en la
temporada de recollida de la fruita. 

La  necessitat  de  mà  d’obra  s’inicia  a  l’abril  i  conclou  al  novembre,  la
màxima necessitat i per tant afluència de temporers, es dona en els mesos
d’estiu.

La  situació  de  precarietat  dels  temporers  acampats  a  Lleida  i  altres
municipis del Segrià, és un efecte col·lateral de la demanda de mà d’obra, i
de la situació contractual d’aquests.

Distingim les següents situacions en la relació laboral:

1. Contracte en origen 

2. Contractació pactada o regulada.

a. Temporers inscrits en bosses de treball amb ofertes de feina
en ferm.

b. Temporers  que  disposen  de  contactes  amb  empresaris,  i
tenen oferta

3. Contractació sobrevinguda: Treballadors en situació regular, que no
tenen una oferta en ferm, fan recerca de feina al  territori  i  troben
feina amb contracte, possiblement per poc temps.

4. Contractació irregular: Temporers amb permís de treball o no, que
treballen sense contracte, i que són víctimes d’explotació laboral.

En els 2 primers situacions, els temporers arriben quan ha de començar la
campanya i treballen, pel que no resten al carrer i no necessiten mesures
de suport social. 

Són les 2 darrers situacions les que generen els fluxos de temporers sense
recursos,  que  resten  en  situació  precària  i  resideixen  en  places  i
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descampats, generant la necessitat d’articular el projecte actual d’atenció
als temporers.

En ambdós casos no es compleix la legislació. 

En el cas de les persones contractades, la normativa vigent preveu que
l’empresari ha de facilitar allotjament als treballadors que procedeixen de
més enllà de 75 Km. Es evident que aquesta normativa no es compleix, són
molts els temporeres que resten al carrer i treballen. 

En  el  cas  de  les  persones  que  treballen  sense  contracte,  la  situació
d’explotació que pateixen és flagrant.

Són  els  treballador  en  situació  d’explotació  els  primers  perjudicats  amb
aquestes pràctiques, no obstant l’efecte va més enllà:

- Es produeix  una precarització  del  mercat  laboral,  i  la  conseqüent
proliferació de “màfies” que exploten el treballador.

- La  competència  deslleial  dels  empresaris  que  generen  la
contractació irregular, vers aquells que acaten la legislació.

- L’efecte  crida,  provoca  la  arribada  de  temporers  sense  recursos
malvivint al carrer. 

DESIGUALTATS EN LA DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS

Es evident que l’arribada dels temporers sense recursos es produeix per la
possibilitat de treballar, i  no és pot atribuir,  als recursos humanitaris que
s’articulen.

No obstant, s’observa que un cop arribats al Segrià, la desigual distribució
de recursos d’atenció pot esser un factor que influeixi en que els temporers
restin en un lloc o altre. 

En  els  darrers  anys  hem  pogut  observar  les  reticències  d’alguns
ajuntament  del  voltants  a l’hora d’articular  mesures humanitàries ver  els
temporers  acampats  en  els  seus  municipis,  en  aquest  casos  la  por  a
l’efecte crida vers el municipi, explica aquestes reticències.

Els dobles missatges que ha transmès la Generalitat, aconsellant no fer cap
acció humanitària, també hi tenen a veure. 

Tot i aquestes reticències, entitats socials amb col·laboració amb el Consell
Comarcal i els ajuntaments han endegat programes d’atenció humanitària a
Aitona, Alcarràs i Alfarràs... 

La realitat es que, any darrera any es repeteix l’aparició de campaments de
temporers que viuen en situació infrahumana.

PROPOSTES PER UN NOU MODEL 
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OBJECTIUS.

1. Compensar els dèficits de mà d’obra en les campanyes agrícoles.

2. Adequar les ofertes i les demandes de treball temporal durant la
campanya garantint el treball als que arribin a les nostres contrades i
prioritzant la plena ocupació del treballador local.

3. Evitar  els  desplaçaments  massius  i  incontrolats  pal·liant  l’efecte
crida.

4. Reduir la contractació il·legal. 

5. Millorar  la  contractació de  les  persones  que  treballen  en  la
campanya (priorització a persones en atur a nivell local, continuïtat
de  contractes  de  persones  de  campanyes  anteriors,  permís  de
residència i de treball, inscripció a INEM, SOC, garantir un mínim de
jornades  de  treball,  aplicació  de  codis  de  bones  pràctiques
contractuals, borsa de treball temporal...)

6. Aconseguir  vincular a nivell estatal un flux interior organitzat de
treballadors itinerants per les diferents campanyes agràries

7. Garantir als  treballadors  de  la  campanya  l’allotjament
(habitacionals en finques, tant individuals com a col·lectius, albergs,
borses de lloguers...). 

8. Aconseguir  que  els  treballadors  de  temporada  agrícola  durant  la
seva  estància  gaudeixin  d’una  digna  qualitat  de  vida en  els
diferents àmbits (serveis assistencials, socials, sanitaris, educatius,
d’inserció laboral i social, de lleure...) afavorint la seva integració a la
comunitat  d’acollida  i  minimitzant  les  possibles  repercussions
negatives.

9. Treballar de manera consensuada, cooperativa i corresponsable
el  nou  model  entre  tots  els  implicats:  administracions  (central,
autonòmica i local), patronals i sindicats i entitats.

10.Facilitar  uns  mínims  de  cobertura  d’ajut  humanitari a  aquells
col·lectius  que  malgrat  tota  la  proposta  anterior  hagin  arribat  al
nostre  territori  sense sortida laboral  abans no retornin  al  seu lloc
d’origen (orientació al treball, cobertura de necessitats bàsiques...)

11.Millorar la seguretat i la convivència en les localitats d’acollida de
persones  temporeres  (donar  seguretat  real  i  evitar  inseguretat
subjectiva)

12.Afavorir  la  responsabilitat  social  corporativa entre  les
administracions  i  empreses  vinculades  a  la  campanya  agrària
(perfeccionant la gestió, el procediment i l’aplicació de la legislació
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social  i  laboral  i  els  drets  humans  en  la  selecció,  formació,
contractació,  transport,  estància  i  retorn  dels  treballadors  de
temporada

13.Desenvolupar un sistema de gestió integral que permeti coordinar
tots aquests objectius

ABORDATGE.

Cal  una  intervenció  global per  donar  resposta a aquesta  situació,  que
abordi, entre altres i de manera prioritària, els següents aspectes.

Intervenció ètica laboral: 

És fonamental que funcionin els mecanismes de control i inspecció, i que es
faci complir la legislació laboral. 

Cal  millorar  els  mecanismes que permeten al  treballador  trobar  feina  al
camp de Lleida sense desplaçar-se. L’ideal per a tots, és que el treballador
vingui amb una proposta de treball concreta.

Cal  que  el  treballador  pugui  encadenar  diferents  ofertes  laborals,  sens
espais entre mig.

La millora  en els  mecanismes de control  i  contractació  comportaria  una
disminució de les persones que arriben sense cap contacte laboral i també
de les que no tenen permís de treball.

Assegurar una mínima qualitat de vida:

Cal ordenar i distribuir els recursos d’atenció social i humanitària de manera
coherent al territori.

És necessari que aquests recursos incloguin allotjament i atenció social i
humanitària tant pels temporers que venen a cercar feina al camp, com per
aquells que han acabat una feina i resten a l’espera de començar-ne una
altra.

L’efecte  d’una  gestió  integral  seria  progressiu,  pel  que  caldrà  continuar
articulant  mesures  humanitàries  per  donar  resposta  a  les  situacions  de
precarietat  que  sorgeixin.  Un  cop  més  aquestes  mesures  s’haurien  de
distribuir pel territori, evitant així la concentració en determinats municipis. 

En  aquests  casos,  d’acord  amb  la  llei  de  Serveis  Social,  la  valoració
individualitzada de cada situació i la implementació de recursos temporals
d’allotjament i manutenció, permetria donar-hi resposta al lloc on es troba la
persona. 
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ELS AGENTS.

El treball en xarxa s’ha mostrat eficaç ja que permet rendibilitzar recursos i
afavoreix la transversalitat en la intervenció i la participació de la societat a
traves dels voluntaris.

No obstant,  cal  que en aquesta  xarxa  hi  participin  les  administracions i
entitats  que  tenen  poder  en  l’àmbit  laboral  i  social,  més  enllà  de
l’administració local.

Considerem imprescindible:

- El  lideratge  de  la  Generalitat  amb  la  participació  de  diferents
departaments de govern:

o Departament d’Empresa i Ocupació 

o Departament de Benestar Social i Família, 

o Departament d’Interior

o Departament de d’Agricultura

- La participació de l’Administració de l’Estat

o Subdelegació del Govern a Lleida 

o Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

o Ministerio del Interior

- La participació de l’administració local i comarcal

- Grups Polítics Municipals

- Universitat de Lleida

- Entitats i associacions d’empresaris agrícoles

o Unió de Pagesos 

o JARC

o AELL

- Sindicats de treballadors

o UGT 

o CCOO

- Entitats social

o Creu Roja

o Caritas
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o ADRA

- Entitats veïnals

COM HO FAREM

Seria recomanable poder fer un pacte polític interadministratiu així com
un pacte amb sindicats i empresaris de l’àmbit.

La proposta sorgida de l’Ajuntament de Lleida es podria aprovar al Ple
per elevar-ho posteriorment a altres administracions supramunicipals i
fins i tot aconseguir un acord a nivell Català.

Posteriorment  caldria  la  implicació  de  la  resta  d’agents  tant
empresarials, com sindicals i socials 
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