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Campanya d’atenció a les persones temporeres

És un dispositiu d’atenció social per als treballadors i treballadores del camp que arriben a
Lleida en recerca de feina i que no tenen cobertes les seves necessitats bàsiques  
El seu objectiu principal és donar suport a la recerca de feina mitjançant la cobertura
temporal de les necessitats bàsiques (alimentació, allotjament, higiene, etc.)
També es vetllarà per detectar problemes de salut associats al Covid-19 i la derivació i
aïllament de les persones afectades al recurs corresponent
És molt important diferenciar aquest perfil de persones temporeres de les persones sense
llar, que sovint pateixen altres problemes de salut, addiccions, malalties mental... i són
ateses des dels recursos de l’àrea d’inclusió social de l’Ajuntament

. 



Oficina Única d’Atenció

S’ubica al Centre Cívic de l’Ereta durant tot el mes de maig i al Pavelló 3 a partir de l’1 de
juny i fins al 31 d’agost
Té com a funció principal l’acompanyament en la recerca activa de feina i aportar
informació dels serveis que ofereix el projecte d’atenció social i l’acreditació necessària
per al seu ús
També col·laborarà en la detecció de situacions de risc i/o vulnerabilitat entre els
treballadors i treballadores, per tal de dur a terme accions específiques d’intervenció
socioeducativa i derivar-los als serveis de l’àrea d’inclusió
Igualment, ofereix servei d’assessorament jurídic, mediació intercultural i suport sindical,
en col·laboració amb altres professionals i amb els sindicats UGT i CCOO

. 



Acollida i cobertura de les necessitats bàsiques I
S’ubica al Centre Cívic de l’Ereta durant tot el mes de maig i al Pavelló 3 a partir de l’1 de
juny i fins al 31 d’agost
Té com a funció principal l’acompanyament en la recerca activa de feina i aportar
informació dels serveis que ofereix el projecte d’atenció social i l’acreditació necessària
per al seu ús
També col·laborarà en la detecció de situacions de risc i/o vulnerabilitat entre els
treballadors i treballadores, per tal de dur a terme accions específiques d’intervenció
socioeducativa i derivar-los als serveis de l’àrea d’inclusió
Igualment, ofereix servei d’assessorament jurídic, mediació intercultural i suport sindical,
en col·laboració amb altres professionals i amb els sindicats UGT i CCOO

. 



Acollida i cobertura de les necessitats bàsiques I

El servei s’ubica al Pavelló 3 de Fira de Lleida, amb l’objectiu de garantir una acollida
social de qualitat. S’hi farà l’acollida nocturna i l’acompanyament necessari en el dia a dia
de les persones usuàries, incloent-hi la vigilància de la salut
El servei d’allotjament comptarà amb 122 places disponibles. El criteri general serà que
cada persona hi podrà passar fins a 7 nits, a partir de la primera entrevista de l’oficina
d’atenció i amb una pròrroga de 3 dies si fos necessària. Es valoraran situacions de
vulnerabilitat i el possible allargament de l’allotjament a Jericó

. 



Acollida i cobertura de les necessitats bàsiques II

Hi haurà dutxes individuals en mòduls, en horari de matí i també de tarda (de 8 h a 10 h i
de 19 h a 21 h), amb servei també per a persones que no pernocten al pavelló
S’oferiran servei d’àpats a l’hora d’esmorzar (de 6.30 a 9.00 h) i del sopar (de 20 a 22h)
Hi haurà un servei de consigna amb 130 armariets tancats amb cadenat
Els usuaris podran disposar també d’autoservei de bugaderia, en horari de tarda, amb cinc
rentadores i cinc assecadores, que funcionaran amb fitxes i sistema de sabó amb
monodosi



Allotjament en habitatges
A banda de l’espai al pavelló, es disposarà inicialment d’un total de 104 places en 18
habitatges completament moblats, cedits per 

l’Empresa Municipal d’Urbanisme (14 habitatges i 80 places) 
l’Agència Catalana de l’Habitatge (4 habitatges i 24 places)

Els beneficiaris d’aquest servei seran persones treballadores del camp en situació de
precarietat econòmica, però amb contracte laboral vigent o de formalització imminent
El cost d’aquest allotjament social serà de 4 euros per nit (120 € al mes) a pagar
setmanalment i es requerirà una fiança de 100 € (retornable). Cada persona signarà un
contracte temporal de cessió d’habitació, que serà d’ús individual o per a dues persones,
segons les dimensions
El personal de l’Oficina Única s’encarregarà de les derivacions als habitatges, que estaran
distribuïts pels diferents barris de la ciutat. Un dels habitatges es reservarà per a dones. 

El nombre d’habitatges pot patir variacions segons la disponibilitat. Hi haurà una persona
encarregada de la seva gestió i es podran començar a ocupar a partir de l’1 de juny



Promoció de la salut
Es disposarà d’un referent Covid, encarregat de la gestió de possibles casos durant la
campanya i de la coordinació amb el departament de Salut per l’aïllament, seguiment de
casos, traçabilitat, etc.
Es facilitaran els EPI necessaris a les persones temporeres
S’elaborarà un cens de persones que estan de pas per la ciutat, per tal de poder actuar
millor en cas que siguin necessàries actuacions com cribratges o vacunacions massives,
d’acord amb el Departament de Salut
S’atendrà a les diferents casuístiques que puguin presentar les persones temporeres, en
funció de si disposen o no de targeta sanitària catalana o d’altres comunitats autònomes,
o per gestionar un document provisional si no en disposen
Hi haurà un circuit establert per derivar persones al CAP de Cappont, si és necessari
També s’oferirà informació sobre salut i mesures de prevenció per a qüestions vinculades
amb la Covid-19 i d’altres, com l’accés al Punt de Salut de l’Associació Antisida de Lleida



Recurs assistencial per aïllament

L’Hotel Nastasi complirà durant aquest estiu la funció d’espai d’acollida i d’aïllament
sanitari, perquè puguin confinar-s’hi, quan sigui necessari per evitar nous contagis, les
persones que no disposen d’un espai adequat per a fer-ho. Acollirà persones temporeres i
d’altres que es trobin en situació de vulnerabilitat i que siguin contactes estrets de
positius. L’any passat aquest acolliment es va fer a l’Hotel Rambla
Funcionarà durant el període del 14 de juny al 14 de setembre. Serà un allotjament, no un
espai hospitalari. Les persones positives que no precisen ingrés en un centre mèdic seran
traslladades a la granja escola de La Manreana, a Juneda, d’acord amb el Departament de
Salut 
Tindrà capacitat per a 40 persones en habitacions individuals i inclourà allotjament,
atenció social, alimentació (4 àpats diaris), productes d’higiene personal i protecció,
bugaderia/rober, seguretat, neteja i transport



Treball de carrer i en l’àmbit comunitari I
Un equip d’educadors d’entorn faran dues sortides nocturnes a la setmana durant la
campanya per tal de detectar situacions de risc de persones pernoctant al carrer i
possibles assentaments, així com per a oferir mediació comunitària
Es comptarà també amb un equip de mediació que es dedicarà a promoure la bona
convivència del col·lectiu temporer amb el veïnat, facilitar la resolució de conflictes,
registrar possibles incidències i oferir assessorament i la derivació als recursos establerts.
Incorporarà servei de traducció en totes les seves interaccions i prestarà servei tant al
Pavelló 3, com als pisos de l’EMU i en altres llocs de la ciutat on hi pugui haver més
concentració de persones temporeres 



Treball de carrer i en l’àmbit comunitari II
Per afavorir una bona acollida i relació positiva amb la comunitat, el servei organitzarà:

Com a mínim 1 activitat lúdica d’intercanvi intercultural durant tots els caps de
setmana del 15 de juny al 15 d’agost
Com a mínim 4 accions de caràcter comunitari i de vinculació amb el veïnat del barri on
es presta el servei d’acollida i atenció a les necessitats bàsiques de les persones
temporeres
Com a mínim 8 tallers informatius/formatius preferentment en relació amb:
regularització i arrelament, asil polític, drets laborals, renovació de documentació en
l’atur, renovació de documentació d’estrangeria, promoció de la salut i altres aspectes
segons demanda



Coordinació amb el sector agrari de l’Horta
Es posa en marxa un procés de recollida de dades sobre la població sobrevinguda a la
ciutat per a la campanya de recollida de la fruita dolça a l'Horta de Lleida. Es farà a través
d’un tràmit online habilitat expressament perquè els pagesos puguin informar del nombre
total de treballadors que tenen previst contractar durant la campanya i de les seves
necessitats d’allotjament
Des de la regidoria de l’Horta es gestionarà aquest cens, que servirà per poder planificar
millor la gestió de la campanya de forma coordinada amb la resta de serveis municipals i
per a mantenir la comunicació amb els empresaris, sindicats i cooperatives del sector
També s’aprofitarà la base de dades generada per fer difusió de totes les mesures
sanitàries recomanades per la Generalitat i altres instruccions per a la campanya



Altres aspectes de la campanya
Es treballarà de forma coordinada amb la Guàrdia Urbana en situacions de carrer
conjuntament amb els referents Covid i amb l’àrea d’inclusió per als casos de major
vulnerabilitat
Es contempla la intensificació de la neteja als voltants i a l’interior del pavelló 3, així com
en espais del Centre Històric on acostumen a concentrar-se les persones temporeres
Es formarà als professionals contractats en l’ús del EPIs i mesures de protecció sanitàries
Es facilitarà informació a les associacions de veïns


