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El dia 12 de gener d’enguany es va celebrar la primera reunió de la Comissió de Coordinació de la Campanya
agrària convocada per la Delegació Territorial del Govern per posar fil a l’agulla a la campanya 2021. En el
decurs de la trobada, els interessats van fer algunes aportacions rellevants amb ànim de facilitar el seu bon
desenvolupament , les quals han estat ponderades per establir el Pla de Treball per a la Campanya Agrària
2021, encara provisional, que té com a finalitat evitar els desajustos produïts l’any passat i millorar la gestió
de la Campanya en tots els seus àmbits.
El Pla de Treball s’ha dissenyat des d’una perspectiva preventiva, multidimensional i col·laborativa. No hi ha
una única aproximació que resolgui la complexitat de la campanya agrària i tots els actors són rellevants i
imprescindibles per al seu bon desenvolupament. Cal enfortir la informació i la formació, la prevenció, el
treball amb xarxa, la contribució de tots els actors, la rapidesa en l’abordatge de casos, i també les estratègies
de cribratge i vacunació, amb l’objectiu de per preservar la vida i la salut de tothom, mentre es desenvolupa
una activitat d’importància cabdal per a les comarques lleidatanes, que les fa presents a Catalunya i arreu
en ser-ne un element identificador i de gran projecció econòmica i social.

1. Principis orientadors.
Coresponsabilitat dels actors interessats, amb confiança mútua, acceptació de la complexitat inherent al
procés, comprensió de les dificultats pròpies i alienes, voluntat de coordinació, compromís amb el bon
desenvolupament de la campanya, respecte a la legalitat i als drets de tothom, amb transparència i tot
seguint els principis de prevenció i anticipació en la contenció de la pandèmia.
2. Recomanacions de salut i control de la pandèmia
Es farà un protocol de recomanacions per a la campanya 2021 atenent la normativa vigent, l’estat de
transmissió i coneixement de la COVID-19 i l’experiència de la campanya passada.
3. Recomanacions empreses
Es col·laborarà amb AFRUCAT per afavorir la implicació d’empreses i centrals per a l’intercanvi d’informació
i d’instruments de control de la pandèmia.
4. Món local
-

-

S’impulsarà la signatura del Conveni de Cooperació Interadministrativa amb tots els municipis fructícoles de
Lleida i del Baix Segre, inicialment i si no estan ja signats, i amb posterioritat la resta de municipis conforme
avanci la campanya, per tal que es constitueixin comissions de cooperació interadministrativa en cada
municipi, amb intercanvi constant d’informació i col·laboració.
Es promourà la creació d’equips d'intervenció comunitària amb els ajuntaments, els consells comarcals, com
a ens responsables de l’atenció social, Salut Pública i Atenció Primària.
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-

-

S’ampliaran els contractes programes amb els Consells Comarcals i l’Ajuntament de Lleida, finançats pel
departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TASIF), per a l’atenció a necessitats socials, amb coordinació
amb els departaments de TASIF i de Salut.
Es vetllarà, amb la participació dels ajuntaments i l’Administració de la Generalitat d’acord amb les
competències respectives, per prevenir i evitar la sobreocupació i els infrahabitatges .
Es recomana de reservar en els diferents municipis d’ espai de triatge per a casos sospitosos i disposar
d’estratègies d’organització dels espais per facilitar l’aïllament i quarantena, quan sigui necessari i
imprescindible, arribat el cas.

5. Empreses fruiteres, centrals, cooperatives
-

-

S’enfortirà la relació amb el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL, que han de disposar de plans de
contingència per casos de COVID en l’empresa.
S’incentivarà la realització de cribratges inicials i recurrents a les empreses, especialment i principal a les de
més gran nombre de treballadors.
Es proposarà la incorporació d’un agent COVID, amb recomanacions sobre les seves funcions.
Es disposarà, quan correspongui, dels allotjaments previstos d’acord amb la normativa laboral, amb la
recomanació de reservar un espai de triatge per a casos sospitosos i disposar d’estratègies d’organització
dels espais per facilitar l’aïllament i quarantena per sectoritzar casos confirmats i contactes, amb una persona
responsable del seu bon funcionament.
Es vetllarà per les mesures de prevenció en els allotjaments, tot evitant riscos de sobre-ocupació.
Es facilitarà la transmissió d’informació sobre l’estat de l’afectació de la COVID al centre de treball, així com
es facilitarà les visites dels serveis de Salut Pública.

6. Dispositius i serveis
-

La Manreana, a Juneda, i l’alberg de Bellpuig, avui ja en ús, acolliran persones que precisin de fer aïllaments
i quarantenes i no disposin d’altre lloc on poder-los fer, finançats pels departaments de Salut i TASIF.
Es comptarà amb els pavellons de la Fira de Lleida, els espais dels ajuntaments que aquests posin a disposició.
També es comptarà amb un espai “buffer” per aïllaments individuals i triatges
Es comptarà amb la Creu Roja i altres organitzacions d’acció social per l’atenció a les necessitats de persones
amb vulnerabilitat i per facilitar el desplaçament de persones contagiades COVID o els seus contactes estrets
que ho necessitin, amb col·laboració amb els serveis socials.

7. Contractació de persones amb plans d’ocupació del SOC
-

La contractació de 54 persones per a la Campanya Agrària 2021 serà per un període de sis mesos, no de
quatre, com fins ara, i serà pel període comprés entre maig i octubre. Rebran formació específica en els
àmbits de salut i de gestió de la campanya durant la pandèmia. En la definició del perfil i condicions de
contractació ja s’incorporarà que puguin estar disponibles per intervenir en més d’un municipi per atendre
les necessitats territorials.

8. Incentiu a la contractació de proximitat.
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-

S’establirà un incentiu de 50 euros per setmana per cada contracte laboral entre maig i octubre, formalitzat
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb la condició que s’ofereixi allotjament gratuït al treballador
o a la treballadora o que aquests estiguin empadronats a menys de 40 quilòmetres del lloc de treball.
S’establirà un límit màxim de 200 euros per treballador, equivalent a quatres setmanes de durada de
l’incentiu, fins a esgotar la dotació inicialment assignada d’1 milió d'euros. Es formalitzarà una convocatòria
específica.

9. Programa informació i formació sanitària
-

Programa dirigit a tots els actors de la campanya de la fruita, inclosos empresaris, gestors d’empreses, tècnics
de salut publica, tècnics del SOC, professionals sanitaris i treballadors estables i temporals de la fruita.
El programa consisteix en difondre els coneixements necessaris de la transmissió de la COVID-19, donar a
conèixer quines són les mesures més rellevants en la reducció de la seva transmissió i aconseguir que
s’adquireixin els comportaments que redueixin el risc de transmissió.

10. Vigilància i seguiment epidemiològic
-

Es disposarà d’un centenar de persones per a fer la vigilància epidemiològica i seguiment de brots i contagis.
Es disposarà de mediadors per facilitar la relació amb líders comunitaris per afavorir el coneixement COVID i
la seva contenció.

11. Programa de Cribratges
-

-

Es proposarà de fer un cribratge per tenir una foto inicial general al començament de la campanya, i un seguit
de cribratges seriats amb la col·laboració de les empreses, i altres quan escaigui de fer-los en cas de brots o
altres circumstàncies. Les grans empreses amb alt nombre de treballadors seran prioritzades.
Els cribratges en població general o en grups seleccionats amb prevalences altes de la infecció poden ajudar
a detectar població infectada asimptomàtica. Poden ser un complement a les mesures de prevenció primària,
la detecció de casos i la quarantena de contactes que serien les mesures prioritàries.

12. Programa de vacunació
-

-

Semblantment, cal referir-se a la vacunació que, sens dubte, anirà progressant a mesura que el flux de
vacunes augmenti i se’n garanteixi la continuïtat plena. Encara que avui no és possible fixar una programació
definitiva de vacunació per a tota la campanya agrària, sí que ho és de fixar-ne els criteris orientadors, que
tingui en compte la realitat territorial i la seva dinàmica poblacional, així com l’experiència viscuda que han
d’informar-los.
S’adoptarà una estratègia territorial que n’abasti la totalitat de la població i, per tant, també pagesos,
treballadors del camp, empleats de centrals agràries, però no només, compassada amb l’evolució de la
producció.
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-

Els col·lectius més vulnerables seran prioritzats, impulsant l’equitat durant tota la campanya de vacunació
per aconseguir una resposta més àmplia a la pandèmia.
Per a promoure la vacunació, s’ubicarà al Baix Segre i a Lleida sengles punts de vacunació general, que
s’aniran ampliant conforme avanci la disponibilitat de vacunes i evolucioni la campanya agrària a Ponent.
L’estratègia de la vacunació anirà evolucionant i se’n donarà compte amb continuïtat en el si de la Comissió
de Coordinació de la Campanya Agrària.
En aquest procés de vacunació serà important la col·laboració de l’administració local—Ajuntaments,
Consells Comarcals i Diputació—i dels serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses. En qualsevol
cas, la vacunació és voluntària i no condicionar la contractació de cap persona.

13. Ajuts a ens locals
-

-

-

Es destinaran 4 MEUR per a la construcció d’un alberg municipal a Lleida i 450.000 euros per subvenir les
despeses d’allotjament temporal i la gestió d’un espai d’aïllament i de quarantena per a persones que en
precisin al dispositiu que determini l’Ajuntament de Lleida.
Així mateix, via contracte programa, es reservaran 125.000 euros per al Consell Comarcal del Segrià, per a
l’atenció a persones amb contracte temporal i per a l’assistència humanitària a persones que no disposin
d’allotjament regular. Els consells comarcals de la Noguera, Pla d’Urgell i Garrigues tindran assignades
dotacions de 75.000 euros, 25.000 euros i 25.000 euros, respectivament, amb idèntiques finalitats.
El Fons extraordinari addicional per als ens locals dotat amb 20MEUR per a l’any 2020 per finançar les
mesures que adoptin per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la Covid-19 tindrà
continuïtat pel 2021, amb una dotació de 100MEUR. Es podran beneficiar d’aquest fons els ens locals, els
ajuntaments, els consells comarcals i les entitats municipals descentralitzades.

14. Calendari
-

Es faran reunions sectorials i del plenari de la Comissió per tal de fer el seguiment de la campanya, sempre
que calgui i, en tot cas, una al mes entre abril i setembre.
Es constituirà un grup de treball permanent a la Delegació Territorial del Govern pel seguiment de la
campanya, amb la contractació d’una persona tècnica i una administrativa.

Aquest document va rebre el vist-i-plau en la reunió de Coordinació de la Campanya Agrària 2021 celebrada
el dia 20 d’abril de 2021.
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