Ajuntaments del territori català i Organitzacions agràries, sindicals i empresarials
sota signants us,
EXPOSEM

El passat 14 de març de 2020, es va publicar el Reial Decret 463/2020 on es
decretava l’estat d’alarma al país a causa de l’epidèmia ocasionada pel Coronavirus
Covid-19. Aquesta situació ha estat i està condicionant la nostra operativa i
moviments amb el ferm objectiu de preservar la salut i poder frenar com més aviat
millor els contagis.
Tal com des del primer moment es va definir per part del Govern, el sector alimentari
és un sector bàsic i protegit. Per aquest motiu està exceptuat per la seva activitat de
les restriccions de mobilitat instaurades, a fi d’assegurar el subministrament
d’aliments en la cadena alimentària. I amb aquest objectiu, des del primer moment
el sector fructícola català, així com el conjunt del sector primari, està fent tot el
possible per a preservar la salut dels seus treballadors (distàncies de seguretat,
canvis i multiplicació de torns de treball per reduir riscos, informació i formació al
treballador i utilització d´equips de protecció individual) per garantir l’accés al lloc de
treball i per tant el subministrament a la cadena alimentària. Avui dia podem dir amb
orgull que ho estem aconseguint.
Com bé sabeu, el sector fructícola és un sector intensiu en mà d’obra tant al camp
com en les centrals. Actualment viu amb neguit la més que probable situació de
manca de mà d’obra, en un futur immediat, derivada de l’actual estat d’alarma. En
les pròximes setmanes comencen els treballs d’aclarida i de recol·lecció en les
diferents espècies fructícoles, tasques que no es poden dur a terme sense la
contractació de mà d’obra temporal. En concret en la zona més precoç, Tarragona,
en 2 setmanes començaran tasques d’aclarida en arbres, i cap al 15-20 d’abril
començarà la collita de la cirera. També en 2/3 setmanes començaran tasques
intensives en mà d’obra a la província de Lleida. Aquests treballs requereixen
normalment de personal laboral immigrant que arribava de països tercers fora de la
Unió Europea (Marroc, Algèria, Colòmbia, etc...) i també de l’Europa de l’Est. Ens
preocupa molt que arribat el moment punta de necessitat de personal laboral per les
tasques del camp, hi hagi una manca molt important d’aquests treballadors per la

situació actual imperant degut a les limitacions de mobilitat. Tanmateix hem de tenir
en compte que som un sector productiu que no pot ajornar la seva activitat, sabent
que la fruita no espera i la necessitat de mà d’obra arribarà sí o sí. Les necessitats
globals del sector fructícola català entre camp i centrals és al voltant de 35.00040.000 persones extra en els períodes de plena campanya.
Com a representants del sector productor i de les centrals fructícoles, davant
d’aquesta problemàtica, creiem que s’ha de treballar en diversos fronts per tal de
facilitar la tasca de recerca de mà d’obra i el sector és vegi el menys afectat possible.
Per la qual cosa us,
DEMANEM

○ Que tingueu en consideració una “legalització provisional” de les persones
que es troben empadronades en els nostres municipis però no tenen
regularitzada la documentació per treballar, com per exemple s’ha fet amb
anterioritat amb persones procedents de països amb conflictes bèl·lics.
Aquesta petició ajudaria a generar un contingent de treballadores i
treballadors que ja estan presents en el territori i que no estan afectats pels
criteris de tancament de fronteres, es tractaria de fer front a una situació
excepcional.
○ Que des dels serveis d’ocupació de Catalunya (SOC) es faci una crida a tota
la gent que ara mateix està a l’atur o sense feina, per poder elaborar una
borsa de treballadors i treballadores amb la qual el sector fructícola pugui
comptar.
○ Que per part del SOC es faci una aposta decidida per la valorització de les
feines del camp, ja que en les darreres dècades, aquests col·lectius han anat
perdent pes en el treball temporal agrari. S’hauria de fomentar la difusió
d’aquest nínxol de mercat laboral entre les persones en situació d’atur o entre
els joves que cerquen una primera ocupació.
○ Igualment, que per reduir l’impacte negatiu que ha tingut en molts sectors
econòmics la pandèmia del COVID19, s’hauria de promoure entre les
treballadores i treballadors afectades per ERES i ERTES la possibilitat de
treballar en el sector agrari com a alternativa laboral.

o Per últim i no menys important la problemàtica urgent respecte als EPIS i
material bàsic d’higiene per poder desenvolupar correctament el treball sense
perill d’infecció. Durant els darrers dies ha set impossible trobar fabricants i
distribuïdors que puguin subministrar-nos mascaretes, guants de nitril o gel
hidroalcohòlic. Els estocs s’estan exhaurint i estem recorrent als mètodes de
separació física dels treballadors, a la vegada que estem buscant alternatives
de subministrament.

Davant d’aquesta pandèmia i l’estat d’alarma que vivim, es necessari que
puguem treballar tots junts per fer front a totes les problemàtiques que se’ns
planteja des de el nostre sector agrari.

A 26 de març de 2020

Aitona
Albatàrrec
Albesa
Alcarràs
Alcoletge
Alfarràs
Alfés
Alguaire
Almacelles
Almenar
Alpicat
Artesa de Lleida
Asaja Lleida
Barbens
Bell-lloc d’Urgell

Benavent de Segrià
Castelldans
Corbins
Els Alamús
Gimenells i el Pla de la Font
Ivars de Noguera
JARC
La Granja d'Escarp
La Portella
Les Borges Blanques
Maials
Massalcoreig
Menàrguens
Montoliu de Lleida
Plataforma en defensa de la fruita
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Rosselló
Sarroca de Lleida
Serós
Soses
Sudanell
Sunyer
Térmens
Torrefarrera
Torrelameu
Torres de Segre
Torreserona
Vilanova de Bellpuig
Vilanova de la Barca
Vilanova de Segrià

