
 
 

Posicionament entorn la problemàtica de 

vulnerabilitat dels i les temporeres de la fruita 

 
 

La Joventut Socialista de Catalunya vol posar en relleu el que és una problemàtica 

patent al nostre territori i a molts territoris d'arreu de la península; la situació de 

vulnerabilitat de les i els temporers i els problemes derivats de la manca d'habitatge i 

d'optar a una vida digna. 

Es tracta d'una problemàtica endèmica i estacional, que es dóna en èpoques de 

recol·lecció de la fruita, quan la demanda de treballadors es multiplica, fet que 

genera cada any, gran expectativa entre les persones que volen optar a un lloc de 

treball relacionat amb el sector agrari, especialment com a recol·lectors, arribant a 

duplicar-se la població en molts municipis del territori. Aquesta demanda de força de 

treball, dóna l'esperança a persones en situació irregular de trobar un mitjà de vida, 

de forma regularitzada o a través de feines realitzades de forma opaca i sense 

contracte laboral. Moltes d'aquestes persones, acaben sense feina, i en moltes 

ocasions sense una opció a un sostre i dormint al carrer i en situacions on es 

vulnera de forma flagrant la seva dignitat com a persones. 

Els i les treballadores que troben una feina de forma legal, en la majoria dels casos, 

les empreses els hi ofereixen una opció d'allotjament temporal per al temps que dura 

la campanya de la fruita, a més a més de complir amb el conveni i les exigències 

que la llei determina. Però hi ha anys, que el volum de treballadors supera el 

nombre d'allotjaments disponibles, i si ens referim a les persones en situació 

irregular, moltes d'elles, senzillament no disposen ni se'ls hi ofereix un sostre 

estable, salubre i digne, ja que la seva situació irregular, dificulta la detecció 

d'aquests casos, la denúncia de casos d'explotació, o que es pugui exigir alguna 

mena d'atenció o servei cap a aquestes persones, augmentant en gran nombre les 

persones que viuen al carrer. 

La Joventut Socialista de Catalunya, vol denunciar aquesta situació, i exigir a les 

administracions que compleixin amb les seves responsabilitats i no mirin cap a un 

altre costat, que donin una resposta que resolgui la problemàtica de forma eficaç i 

definitiva, i proposem la creació d'una xarxa d'albergs arreu del territori amb 

l'objectiu que cap temporer dormi als carrers. 

 

A proposta de la Joventut Socialista de l’Agrupació de Lleida. 


