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ROSA PUJOL ESTEVE, com a portaveu del grup de Junts per Catalunya, a 
l’empara del que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 
28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, sotmeten a la consideració del Ple de la Diputació la següent: 

 
MOCIÓ EXIGINT RESPECTE A LA PAGESIA I AL MÓN LOCAL 

 
De cada 20 explotacions agràries en l’àmbit de la UE, 19 són de tipus familiar 
segons les dades publicades per Eurostat, dades que es poden aplicar a les 
nostres terres. A més a més de cultivar les 2/3 parts de la terra, aquest tipus 
d’explotacions agràries tenen la principal força laboral en els membres de la 
família, i en moments puntuals, principalment en períodes de collita, contracten 
treballadors. Les explotacions agràries familiars no són l’únic model de producció 
agrària, tot i que es pot afirmar que és el principal pel que fa al número 
d’explotacions i número de persones que hi treballen, amb tot el que això implica 
en l’equilibri territorial. 
 
Una de les moltes coses que ha evidenciat la crisi de la Covid-19 ha estat la 
necessitat de totes aquelles baules que hi ha dins l’engranatge social i també 
productiu. L’abastiment alimentari s’ha vist un pilar fonamental i aquest s’ha 
assegurat gràcies a l’existència d’un sector agroalimentari on la nostra pagesia hi 
té un paper cabdal. Aquesta pagesia sap les necessitats que té i sempre es veu 
obligada a anticipar-se. 
 
El 27 de desembre de 2019 un conjunt d’alcaldes, representants d’aquest 
municipis principalment productors de fruita varen reunir-se amb el representant 
del govern de l’estat espanyol a les nostres terres on se li demanava explícitament 
que es traslladés a l’Administració General de l’Estat, la regulació d’un sistema 
normatiu adient per tal de possibilitar la contractació durant les temporades 
agrícoles dels temporers que es trobin en situació irregular aquí a les nostres 
terres, competència que recau en l’estat i que la resposta de l’estat no va anar en 
aquesta línia. 
 
La situació provocada pel Covid-19 encara ha dificultat més les previsions i les 
circumstàncies que toca gestionar en cada un d’aquells municipis que reben una 
afluència massiva de treballadors necessaris per a la recollida de la fruita. Cal 
recordar que cada campanya de la fruita genera entre 30.000 i 

35.0 contractacions a les nostres terres. Hi ha pobles que en un període molt 
curt de temps dupliquen la seva població en els períodes de la collita, passant de 
2.500 a 5.000 habitants. 
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La pagesia es caracteritza per la seva abnegació, treball, dedicació, estima a la 
seva feina i per la seva voluntat de rebre i respectar totes aquelles persones que 
venint d’altres contrades per treballar han passat a formar part de la família del 
sector agrari que tots representem. L’escrupolositat en el compliment de les 
normatives al respecte de les condicions de contractació laboral, l’observació i 
compliment del conveni regulador així com el que fa referència a l’allotjament són 
la norma general i cal demanar la màxima severitat en el cas d’incompliment. El 
conveni estableix que tot treballador del camp ha de cobrar 7,41 €/ hora brut al 
que se li ha d’aplicar un descompte del 10% en el cas que se li proporcioni 
allotjament al treballador. 
 
Lamentem l’existència de casos en els que persones que no tenen una situació 
regularitzada es vegin abocades a viure en situacions no desitjades i que no ens 
podem permetre com a societat. És difícil, però, trobar una explicació a situacions 
com les actuals de restricció de mobilitat per a tothom i que hi hagi un número tan 
important de persones que arribin als municipis de les nostres demarcacions 
sense una situació regularitzada. 
 
Les dades de les actuacions inspectores realitzades tant pels serveis de la 
Inspecció de Treball de Catalunya com per la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social aporten llum i una informació real d’allò que succeeix a les explotacions 
agràries de Lleida: La gran majoria compleix amb les obligacions que deriven del 
Conveni Agropecuari de Catalunya: L’any 2018, de 102 visites realitzades per 
aquestes inspeccions als camps i després d’identificar més de 500 treballadors, 
la majoria dels quals estrangers (46 espanyols i 477 estrangers), el número 
d’actes aixecades va ser d’un total de 18, 14 de les quals corresponen a no estar 
donats d’alta a la Seguretat Social els treballadors i 4 a actes relatives a 
estrangers per suplantació. 
 
Lamentem l’existència de casos en els que persones que no tenen una situació 
regularitzada es vegin abocades a viure en situacions no desitjades i que no ens 
podem permetre com a societat. És difícil, però, trobar una explicació a situacions 
com les actuals de restricció de mobilitat per a tothom i que hi hagi un número tan 
important de persones que arribin als municipis de les nostres demarcacions 
sense una situació regularitzada. 
 
Les dades de les actuacions inspectores realitzades tant pels serveis de la 
Inspecció de Treball de Catalunya com per la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social aporten llum i una informació real d’allò que succeeix a les explotacions 
agràries de Lleida: La gran majoria compleix amb les obligacions que deriven del 
Conveni Agropecuari de Catalunya: L’any 2018, de 102 visites realitzades per 
aquestes inspeccions als camps i després d’identificar més de 500  
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treballadors, la majoria dels quals estrangers (46 espanyols i 477 estrangers), el 
número d’actes aixecades va ser d’un total de 18, 14 de les quals corresponen a 
no estar donats d’alta a la Seguretat Social els treballadors i 4 a actes relatives a 
estrangers per suplantació d’identitat dels propis treballadors i que la sanció fa que 
recaigui damunt el pagès, tot i havent fet la contractació d’acord als requisits 
legals. 
 
El compliment del conveni col·lectiu agropecuari per part de la pagesia és un fet 
incontestable com així demostren les dades. 
 
El món de la pagesia de les nostres terres no pot viure sota aquesta campanya 
de desprestigi a la que es veu sotmesa. La nostra funció, com ajuntament 
d’ajuntaments que som és estar al costat de la pagesia i proporcionar el màxim 
suport als nostres ajuntaments, especialment aquells que gestionen situacions tan 
complexes com les que s’han exposat. 
 
Demanem i exigim respecte a la pagesia i a la tasca que fan, no pot criminalitzar-
se el sector de la fruita dolça. 
 
Aquesta és la piulada d’una veïna del Baix Segre que reflecteix el sentir de moltes 
generacions que, d’una o altra manera, hem tingut una relació intensa amb la 
campanya agrària a les nostres terres. Escriptors com en Francesc Canosa o 
l’autora i companya d’aquesta casa, Teresa Ibars a la seva obra “Atles de l’oblit”, 
expliquen el que molts hem viscut durant molts i molts anys de la nostra vida, la 
campanya de la fruita. 
 
“Les campanyes de la fruita ens han subvencionat els estudis a molts de 
nosaltres. Als magatzems es treballava sense parar i gràcies que ho 
poguéssim fer. Els/les que ens hem casat amb un pagès vivim d'un recurs 
essencial que mai dorm. Un respecte”. 
 
Per tot l’exposat, instem a: 
 

• Donar un suport explícit al sector agrari de les Terres de Lleida davant la 
campanya de desprestigi que hi ha del nostre sector agrari de la fruita 
dolça. 
 

• Iniciar una campanya institucional en defensa del sector agrari en la qual 
es faci palès la importància del sector tan econòmic com estratègic, les 
condicions laborals de contractació i l’esforç que s’està fent per part de tots 
els col·lectius implicats, també de la pagesia. 
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• Recuperar els ajuts que el Servei d’Ocupació de Catalunya ficava a 
disposició de la pagesia per l’habilitació i adaptació d’allotjaments per a 
treballadors del camp. 
 

• La creació en seu del Parlament de Catalunya i de Cortes Generales de 
comissions específiques relatives a la problemàtica descrita en aquesta 
moció i que es debatin en seus parlamentàries corresponents. 

 
 
Ramon Consola Palau 
Portaveu del Grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell 
 
Lleida, 12 de juny de 2020 


