Els grups municipals ERC-AM, J x Cat i Comú de Lleida, d’acord amb el que disposa el
Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presenten al PLE
d’aquesta Corporació del mes de juliol de 2019 la següent moció:
PER UNA LLEIDA JUSTA. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE LES PERSONES
TEMPORERES 2019
Exposició de motius

Complert un mes de la investidura de Miquel Pueyo com a alcalde de Lleida i, essent una
de les prioritats del govern d’entesa, fer de Lleida una ciutat propera, justa i amb cohesió
social i, sobretot, posar les persones al centre de les polítiques. Això és el que ha
començat a fer la Paeria republicana amb polítiques transversals impulsades en
col·laboració des de les diferents regidories amb la campanya de les persones
temporeres 2019.
Atès que la planificació de l’antic govern de la Paeria per a la campanya de la fruita 2019
era: “el no fer res”, aquest govern té molt clar que treballa amb les persones i per a les
persones, i mai la seva solució serà el no fer res. L’omissió d’intervenció i de prestació
de servei, pot ser considerada una forma de violència, i fins i tot un tipus de
discriminació.
L’actual govern ha hagut de posar en marxa un pla de xoc per abordar aquesta situació
recurrent des de més de 20 o 30 anys i de la qual tots els agents socials i mitjans de
comunicació n’han fet ressò. A finals del mes de juny, en reunió amb la regidora per als
drets socials, totes les entitats i agents del sector manifestaven el desacord en la postura
presa per l’antic govern i s’alineaven i congratulaven en treballar pel pla de xoc.
Recordem que fins l’any 2018, la regidoria per als drets de les persones havia entomat
la campanya de manera poc estratègica, tractant a les persones temporeres que
arribaven a Lleida en recerca de feina com a persones vulnerables, sense llar.
Així doncs, s’inicia aquest pla de xoc sense comptar amb cap tipus de recurs, ni humà,
ni econòmic, ni estructural. Solament, i a instàncies del nou govern, una setmana abans
de constituir-se el nou consistori, el PSC tramita la sol·licitud de 5 plans d’ocupació
subvencionats al 100% pel SOC (1 per cada 1000 contractes formalitzats). Recordem que
tot sovint el PSC havia manifestat que el municipi de Lleida no tenia temporers, i
excusava la presència de persones als carrers per un motiu i efecte dormitori, social i
comunitari, per la capitalitat de Lleida i pel seu efecte crida.
Amb aquests 5 tècnics es va obrir l’oficina única, el mateix 1 de juliol, amb
l’acompanyament del personal tècnic d’inclusió social, al casal cívic del casc antic, de
l’Ereta. Aquesta oficina dóna servei d’assessorament i acompanyament a totes aquestes
persones, tots els dies de la setmana, en horari de matí (10 a 13h) i tarda (16,30 a 18,45h)
i caps de setmana al menjador social a la Panera.
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Hem establert un procés tècnic rigorós en l’avaluació de la situació d’aquests usuaris,
informació que ens ha permès dur un cribratge selectiu d’aquelles persones que
acudeixen a Lleida per a treballar en la campanya de la fruita dolça, d’aquelles persones
que es troben al carrer en situació d’especial vulnerabilitat, sense sostre. Doncs és
evident que el tractament a les problemàtiques i les necessitats d’ambdòs col·lectius és
del tot diferent. Així les persones amb situació de vulnerabilitat s’estan derivant
exclusivament a Jericó (anys anteriors tots junts), i les persones en recerca de treball al
pavelló que s’ha habilitat per aquest personal, en el qual poden gaudir del servei de
dutxes, consigna i fins i tot el de pernoctació.
No cal dir que les causes per les quals les persones busquen poder pernoctar són
diverses, algunes perquè no disposen d’altra opció (dificultats en llogar una vivenda),
altres perquè l’empresari agrícola que l’ha contractat no els ho ha ofert, o perquè es
troba en recerca de feina, per la contractació intermitent, no continuada, etc.
Tanmateix, cal tenir present que les casuístiques són diverses i s’han de tractar amb la
màxima rigurositat tècnica, cosa que permetrà disposar d’una diagnosi real de la situació
per poder dissenyar i planificar la campanya de l’any 2020.
La setmana passada van comparèixer davant la premsa la Consellera d’Agricultura, el
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i el Vicepresident de la Generalitat, el Sr.
Pere Aragonès, i van posar de manifest la implicació i la voluntat que tenen totes les
administracions en l’abordatge d’aquesta situació, recurrent cada any, i que com a
capital de la industria agroalimentària de Catalunya no podem eludir.
No cal dir que amb la col·laboració institucional, també comptem amb la Diputació de
Lleida, la qual per enguany ja comptava amb una partida pressupostària específica i que
no entenem per què no s’havia tingut en compte per l’anterior govern.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels segiients ACORDS
Primer. Manifestar i fer arribar un agraïment institucional al personal de la Paeria que

ha fet possible en un temps rècord la posada en funcionament dels servei d’emergència
social a la campanya d’atenció a les persones temporeres: personal de la regidoria pels
drets socials, d’esports, d’urbanisme, guàrdia urbana, protecció civil...) i que han
col·laborat amb un alt nivell de professionalitat en aquest pla de xoc. Fer extensiu aquest
agraïment a la societat civil veïnal de Lleida, especialment a les AV de Cappont i de
Balàfia, a l’associació Dona Balàfia, als comerciants de Balàfia, als representants de
l’horta de Lleida, a la Federació de Veïns, per la seva resposta i actuació. La seva
col·laboració i complicitat han estat exemplars- Lleida és capital de drets i el respecte als
drets humans són la base ètica i moral al voltant de la qual es pretén construir l'ordre
geopolític de la societat moderna que volem per a Lleida.
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Segon. Iniciar els treballs de disseny i de planificació de la campanya de temporers 2020
amb els departaments implicats de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, i
municipis del Segrià, així com amb totes les entitats implicades (CCOO, UGT, Plataforma
per la fruita amb justícia social, Jericó, Creu Roja, Caritas, Unió de Pagesos, ASAJA,
Associació Antisida de Lleida, Arrels,...).
Tercer. Traslladar aquesta moció a totes les persones i entitats mencionades i a les
diferents administracions públiques, per al seu coneixement i als efectes de donar el tret
d’inici al disseny i la planificació de la campanya 2020.

Lleida, 23 de juliol de 2019

Jordina Freixanet Pardo
Portaveu Grup Municipal ERC-AM

Antoni Postius Terrado
Portaveu GM JXCAT LLEIDA

Elena Ferre Toldrà
Portaveu GM COMÚ DE LLEIDA

IL. LM SR. ALCALDE RESIDENT DE L’AJUNTAMNET DE LLEIDA
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