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NOTA DE PREMSA                                                     LLEIDA, 20 de MARÇ de 2020 
 

  

Afrucat: “sense entrada de mà d’obra no 
podem aclarir i la fruita més primerenca 
pot quedar-se als arbres sense collir” 
L’associació reclama mesures per poder disposar d’entre 35.000 i 40.000 
treballadors extra. 
Afrucat, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, avisa que el sector fructícola 
és un sector intensiu en mà d’obra, tant al camp com a les centrals i que per al correcte 
funcionament de la present campanya fruitera caldran entre 35.000 i 40.000 
treballadors extra.  

En les properes setmanes començaran els treballs d’“aclarida” i de “collita” de les 
diferents espècies fructícoles a totes les demarcacions catalanes. En concret a la zona 
més precoç, als camps de Tarragona, d’aquí a dues setmanes començaran les 
tasques d’aclarida dels arbres i, a partir de la segona quinzena d’abril (entre el 15 i el 
20 d’abril), s’iniciarà el període de collita de la cirera, la primera fruita que es cull.  
Pel que fa a la demarcació de Lleida, la zona amb més producció de tota Catalunya, 
aquestes tasques s’iniciaran d’aquí a dues/tres setmanes, pels vols de la setmana 
santa, moment en que tota la mà d’obra necessària al camp ha d’estar contractada. 
Girona es troba amb una problemàtica afegida derivada de les repercussions dels 
aiguats fruit del temporal Glòria i encara s’estan fent tasques d’esporga als camps. 
Les plantacions gironines també necessitaran personal afegit de camp en els propers 
dies per dur a terme l’aclareig i l’obertura de malles sobretot en les plantacions de 
poma. 

El problema amb tota aquest mà d’obra rau en que normalment aquests treballs els 
duen a terme personal immigrant que arriba de diferents països tercers a la Unió 
Europea (Marroc, Algèria, Colòmbia) i també de l’Europa de l’Est. És per això, que les 
mesures de tancament de fronteres afectaran especialment el sector fruiter que no pot 
aplaçar o aturar la producció dels arbres. 
Les opcions proposades per Afrucat són : 

- considerar la “legalització provisional” de les persones que es troben en 
situació irregular a Espanya, a fi i efecte de poder-les contractar i ocupar els  
llocs de treball necessaris.  
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- Fer una crida des dels serveis d’ocupació (SOC) a tota la gent que ara mateix 
està a l’atur o desocupada, per poder elaborar una llista amb la que el sector 
fructícola  pugui comptar.  

Donat que en els darrers anys aquesta crida a les persones desocupades o en situació 
d’atur no ha donar resultat, Afrucat considera que la “legalització provisional podria 
ajudar”. 

En aquests darrers dies, Afrucat ha constatat que en altres zones de l’Estat Espanyol 
més primerenques (com són les províncies del sud d’Espanya) aquesta manca de mà 
d’obra especialitzada ja ha portat a moltes centrals a suggerir als seus productors que 
deixin part de la collita al camp per impossibilitat de manipular-la. 

 
Flexibilització dels desplaçaments per motiu de treball 
Manel Simon, director general d’Afrucat, ha mostrat la seva satisfacció per les 
puntualitzacions que va fer ahir Protecció Civil sobre les restriccions a la mobilitat pel 
que fa a situacions de desplaçaments laborals.  
Aquestes puntualitzacions són: “Els vehicles professionals o d’empresa en activitat 
laboral inclòs el desplaçament al centre de treball, no hi ha restriccions. Sí es 
recomana que l’ocupació sigui la mínima possible intentant que hi hagi separació entre 
els ocupants dels seients (posteriors o del davanter si és furgoneta amb tres places 
davanteres). Es comprovarà que el vehicle està a nom de l’empresa o autònom”. 
 
EPIS de protecció de la salut.  
D’altra banda, Afrucat insisteix en la necessitat de disposar de mascaretes, guants de 
nitril i gel hidroalcohòlic per tal de protegir al personal que continua treballant a les 
centrals fruiteres. Aquest material actualment no es troba en el mercat i l’associació 
demana ajuda a les administracions per tal de que puguin fer alguna cosa al respecte. 

 
Per a més informació 
Montserrat Corderroure 
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