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El punt d’Acollida i d’Informació de la Campanya de la Verema 2018 s’ha ubicat a l’Oficina 
Municipal de Treball, a la Plaça Penedès 4 Baixos, de Vilafranca del Penedès.   Des del 27 
d’agost fins el 20 de setembre, setze dies laborables, s’ha registrat un total de 18 persones 
interessades en treballar com a temporers a la verema. 

   

DIES NÚM. USUARIS 

Del 27 d’agost al 20 de 
setembre 18 

 
 
No s’han registrat dades per setmanes donat el baix nombre d’atencions realitzat en el 
total de dies en que hi ha hagut persones que han preguntat al Punt d’Acollida. En els 
darrers 4 anys hi ha hagut una davallada en les atencions que es realitzen des 
del Punt d’Acollida a veremadors. Enguany s’ha atès un total de 18 persones 
enfront les 45 de l’any 2015 i enfront les 25 de l’any 2016. Enguany s’han atès més 
persones que l’any passat, però són dades poc significatives (5 persones més).  

 

Seguint la línia dels darrers anys, la major part de persones que s’han atès són de 
Catalunya (11 persones), 6 persones de Vilafranca mateix, 7 de la resta de Catalunya 
d’entre les quals 5 de Barcelona i, 2 persones de la resta de l’Estat. Enguany 3 persones 
no tenen residència. 

 

 

 

 

 

PROCEDÈNCIA 
NOMBRE 

D’USUARIS 

COMARCA DE L'ALT PENEDÈS 6 

VILAFRANCA (DINS EL TOTAL DE LA 
COMARCA) 

6 

BARCELONA CIUTAT 5 

RESTA DE CATALUNYA 2 

RESTA DE L'ESTAT 2 

NO TENEN RESIDÈNCIA 3 



 

 
 
 
Els usuaris del Punt d’Acollida, tal i com s’ha registrat en anteriors campanyes, segueixen 
sent majoritàriament homes, aquest any no s’ha atès cap dona. L’edat de les persones 
ateses ha sigut variada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
   
 
 
 
 
 
 
Enguany no hi ha hagut demandants menors de 20 anys i majors de 60 i, les franges 
d’edat dels usuaris es mouen principalment entre els 30 i els 59 anys. 
 
 
L’origen de les persones ateses és majoritàriament de persones provinents de l’Àfrica.   

 

 
 
 
 
 
 

SEXE NOMBRE 
D’USUARIS 

HOMES 18 

DONES 0 

EDATS NOMBRE 
D’USUARIS 

20-29 1 

30-39 3 

40-49 9 

50-59 5 

> 60 0 

NACIONALITAT NOMBRE 
D’USUARIS 

MARROC 3 

CUBA 1 

SENEGAL 1 

ARGÈLIA 2 

PORTUGAL 1 

100%

0%

SEXE

HOMES

DONES



 
 
 
Una darrera dada a comentar és que el 100% de les persones ateses al punt d’informació 
tenen permís de treball. Aquesta és la quarta campanya de la verema (seguida de les tres 
anteriors), en que el total dels veremadors comptaven amb el permís de treball. 

 

 
 
 
Evolució campanya de la verema  

 

 
 

Els anys 2008, 2009 i 2011 són anys de 
major atenció sobrepassant les 500 
persones ateses (sobretot 2008 i 2011) i, 
la resta de campanyes es fa una atenció 
menor, entre 200 i 250 persones, gairebé 
300 el 2010. Els quatre darrers anys han 
sigut els anys de menys afluència de 
gent, amb una dada diferent a la 
tendència de la resta de campanyes. Des 
del 2015 comença una nova tendència de 
poca afluència d’atencions al punt 
d’acollida amb menys de 50 atencions per 
campanya.  

 
Aquesta situació pot venir donada pel fet que hi ha persones que no s’acosten al punt 
d’acollida a preguntar perquè ja tenen la informació i el que fan és esperar a que algun 
pagès els contracti; a més a més, l’obertura de l’alberg humanitari comporta que les 
persones que vénen a buscar feina a la verema, preguntin directament des de l’alberg pel 
tema laboral i ja no es desplacin al punt d’acollida. Altra possibilitat és que les persones 
que es mobilitzen a Vilafranca majoritàriament ja tenen feina i per tant hi ha poques 
persones que necessitin del punt d’acollida per preguntar com trobar feina.  

DOCUMENTACIÓ 

AMB PERMÍS DE TREBALL SENSE PERMÍS DE TREBALL 

18 0 

 
     Any 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
2017 

 
2018 

Total 
persones 

ateses 
231 559 503 293 562 238 131 154 45 
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PRESENTACIÓ 

 

Entre els mesos d’agost i setembre, cada any 

Penedès arriben moltes persones buscant un lloc per treballar de jornalers durant 

temporada. Les persones que s’arriben a la comarca són persones amb una situació social i 

econòmica complicada, ja que moltes d’elles no tenen una llar on anar i van donant tombs 

recerca de feina. 

 

Des del dispositiu muntat per Creu Roja “

cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, higiene i descans) i socials de les person

s’apropen a la comarca buscant feina.

 

Per tal que Creu Roja pogués posar en marxa aquest dispositiu s’ha c

dels Ajuntament de Vilafranca del Penedès i del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

col·laboració de tots els Ajuntaments i de la Creu Roja, un any més, s’ha pogut dur a terme aquest 

dispositiu que aquest any ha ates un total 

 

No podem deixar d’esmentar la tasca del

suport a les tècniques i fer de l’alberg un lloc més agradable i càlid per a tote

Sense la col·laboració i el compromís d’aquests vo

 

 

DATES D’OBERTURA 

 

Del 27 d’agost al 11 de setembre del 201

 

 

UBICACIÓ 

 

Aquest any el dispositiu ha estat ubicat a:

• Del 27 d’agost al 5 de setembre al 

• Del 6 al 11 de setembre al Pavelló Firal de la Zona Esportiva de Vilafranca del Penedès.

 

 

 

USUARIS 

 

Capacitat: màxim 50 persones diàries.

Total de persones atesesdurant el període d’obertura

Requisits d’entrada i sortida: 
- Entrevista inicial per a conèixer la persona. 
- No tenir contracte laboral. 

 

- Voluntat per treballar a la campanya de la verema. 

 

manitari en temps de verema 2015  

Entre els mesos d’agost i setembre, cada any s'inicia la recollida del raïm. A la comarca de l’Alt 

Penedès arriben moltes persones buscant un lloc per treballar de jornalers durant 

temporada. Les persones que s’arriben a la comarca són persones amb una situació social i 

econòmica complicada, ja que moltes d’elles no tenen una llar on anar i van donant tombs 

Des del dispositiu muntat per Creu Roja “L’alberg humanitari en temps de verema”, es vol garantir la 

cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, higiene i descans) i socials de les person

feina. 

que Creu Roja pogués posar en marxa aquest dispositiu s’ha comptat amb el suport econòmic 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès i del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

col·laboració de tots els Ajuntaments i de la Creu Roja, un any més, s’ha pogut dur a terme aquest 

es un total de 86 persones. 

No podem deixar d’esmentar la tasca dels voluntaris de Creu Roja, que han vingut a l’alberg a donar 

suport a les tècniques i fer de l’alberg un lloc més agradable i càlid per a totes les persones usuàries

ó i el compromís d’aquests voluntaris el dispositiu no hauria estat tant reeixit

del 2018, ambdós inclosos. 

Aquest any el dispositiu ha estat ubicat a: 

de setembre al Pavelló d’Hoquei de Vilafranca del Penedès

Pavelló Firal de la Zona Esportiva de Vilafranca del Penedès.

persones diàries. 

persones atesesdurant el període d’obertura: 86 persones. 

Entrevista inicial per a conèixer la persona. 
 

Voluntat per treballar a la campanya de la verema. 
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inicia la recollida del raïm. A la comarca de l’Alt 

Penedès arriben moltes persones buscant un lloc per treballar de jornalers durant l'esmentada 

temporada. Les persones que s’arriben a la comarca són persones amb una situació social i 

econòmica complicada, ja que moltes d’elles no tenen una llar on anar i van donant tombs a la 

anitari en temps de verema”, es vol garantir la 

cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, higiene i descans) i socials de les persones que 

omptat amb el suport econòmic 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès i del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Gràcies a la 

col·laboració de tots els Ajuntaments i de la Creu Roja, un any més, s’ha pogut dur a terme aquest 

voluntaris de Creu Roja, que han vingut a l’alberg a donar 

s les persones usuàries. 

luntaris el dispositiu no hauria estat tant reeixit. 

Pavelló d’Hoquei de Vilafranca del Penedès.  

Pavelló Firal de la Zona Esportiva de Vilafranca del Penedès. 
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Accés (derivacions): 
- Creu Roja 

 

- Policia Local
 

- Mossos d’Esquadra
 

- Serveis Socials 
 

- Servei d’Ocupació 
 

 

Sol·licitud d’entrada: 

-Protocols d’accés: fitxa d’usuari i signatura LOPD.

-Signatura de compromís amb la normativa interna de l’alberg

higiene, temps d’estada, etc.) 
 

 

Sortida: Per normativa l’estada a l’alberg és de tres dies consecutius. Des de l’organització s’ha 

valorat, enalguns casos, d’allargar aquesta estada

Causa de la gran afluència d'usuaris, en alguna ocasió fins i tot de 20 persones en una ni

de finalitzar l'estada de grans grups de persones amb més antiguitat a l'alberg per poder allotjar els 

nous usuaris al dia següent. 

 

Perfil: No es pot acotar a un perfil concret d’usuaris, ja que s’ha atès un volum de persones 

bastantnombrós. En aquesta memòria es parlar

- Només homes entre 20 i 65 

- Amb NIE, Passaport o indocumentats

- Amb Permís de residència i de treball.

- La majoria dels usuaris no tenien domicili fix. 

- Utilitzen el castellà,francès o anglès

- Treballen a les campanyes agrícoles
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fitxa d’usuari i signatura LOPD.
 

normativa interna de l’alberg (horaris, normes de comportament, 

a l’alberg és de tres dies consecutius. Des de l’organització s’ha 

alguns casos, d’allargar aquesta estada sempre que quedessin places lliures a l'alberg

Causa de la gran afluència d'usuaris, en alguna ocasió fins i tot de 20 persones en una ni

de finalitzar l'estada de grans grups de persones amb més antiguitat a l'alberg per poder allotjar els 

No es pot acotar a un perfil concret d’usuaris, ja que s’ha atès un volum de persones 

En aquesta memòria es parlarà d’un perfil general d’usuaris: 

 anys. 

indocumentats. 

Amb Permís de residència i de treball. 

La majoria dels usuaris no tenien domicili fix.  

francès o anglès per comunicar-se. 

les campanyes agrícoles de forma puntual.  
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(horaris, normes de comportament, 

a l’alberg és de tres dies consecutius. Des de l’organització s’ha 

sempre que quedessin places lliures a l'alberg. 

Causa de la gran afluència d'usuaris, en alguna ocasió fins i tot de 20 persones en una nit, hem hagut 

de finalitzar l'estada de grans grups de persones amb més antiguitat a l'alberg per poder allotjar els 

No es pot acotar a un perfil concret d’usuaris, ja que s’ha atès un volum de persones 
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Procedències: 

A continuació adjuntem un gràfic on queden reflectides les diferents procedències en %:

 

 

Ocupació: 

Adjuntem un gràfic on es pot veure quina ha estat l'
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A continuació adjuntem un gràfic on queden reflectides les diferents procedències en %:

es pot veure quina ha estat l'ocupació per dies d’obertura. 

64%

3%
1%1%

4% 4%

PROCEDÈNCIA DELS USUARIS
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A continuació adjuntem un gràfic on queden reflectides les diferents procedències en %: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senegal

Marroc

Gàmbia

Espanya

Lituania

Algèria

Mali

Ucraïna

Costa Marfil

Ghana

Guinea

9 10 11



Alberg humanitari en temps de verema 2015

 

 

 

RECURSOS HUMANS 

 

Coordinació del projecte.  

La Coordinadora de l’Assemblea de la Creu Roja de l’Alt Penedès i suport en la posada en marxa del 

projecte per part de la tècnica de l’Assembla responsable

s’ha comptat amb el suport, el Servei d’Ocupació i Serveis Socials. 

 

Contractació de tres tècniques  

Les tres tècniques s’han contractat de 

Tècnica en horari de matí del 13 d’agost fins a

Tècnica en horari de tarda del 24 d’agost fins a

Tècnica en caps de setmanadel 24 d’agost fins a

 

Les tres tècniques han organitzat tot l’alberg. Les tasques que s’han realitzat per l’organització del 

projecte són:  
• Documentació. Conèixer el funcionament i organització d’anys anteriors, per a poder millorar 

el funcionament de l’alberg d’enguany. 
• Coordinació amb els col·lab

d’Ocupació, etc.) per a facilitar el treball en xarxa i la comunicació entre els diferents serveis 

de la campanya de la verema. 
• Recerca i contractació de proveïdors. 
• Comunicació amb Plataforma Logística de Creu Roja. 

 

En referència a les tasques de les tres tècniques:

Tècnica en horari de matí:Graduada

Tècnica en horari de tarda:Graduada en Pedagogia

divendres. 

Tècnica en caps de setmana:Graduada

08'00h i de 18'00h a 22'00h. 

 

Les tasques que es realitzen durant el temps d’obertura de l’alberg són:

• Atenció als usuaris.  

• Cerca i coordinació amb els voluntaris. 

• Coordinació amb els proveïdors. 

• Control del servei de bugaderia. 

• Relació amb els mitjans de comunicació. 

• Tancament del projecte.  

 

Contractació d’un servei de vigilància: 

Durant els dies d’obertura de l’alberg 

vigilància de l’alberg, de 20'00h a 08
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La Coordinadora de l’Assemblea de la Creu Roja de l’Alt Penedès i suport en la posada en marxa del 

l’Assembla responsabledirectad'aquest projecte. Aquest any també 

s’ha comptat amb el suport, el Servei d’Ocupació i Serveis Socials.  

s tècniques s’han contractat de la següent manera: 

d’agost fins al 13 de setembredel 2018.  

d’agost fins al 12 de setembredel 2018. 

d’agost fins al 9 de setembredel 2018. 

organitzat tot l’alberg. Les tasques que s’han realitzat per l’organització del 

Documentació. Conèixer el funcionament i organització d’anys anteriors, per a poder millorar 

el funcionament de l’alberg d’enguany. 
 

Coordinació amb els col·laboradors d’aquest any (Serveis Socials, Càrites, Policia, 

, etc.) per a facilitar el treball en xarxa i la comunicació entre els diferents serveis 

de la campanya de la verema. 
 

Recerca i contractació de proveïdors. 
 

ma Logística de Creu Roja. 
 

En referència a les tasques de les tres tècniques: 

da en Psicologia. Horari de06'30h a 11'30h, de dilluns a divendres.

Graduada en Pedagogia. Horari de 18'00h a 22'00

Graduada en Educació Social. Horari de caps de setmana de 

Les tasques que es realitzen durant el temps d’obertura de l’alberg són: 

Cerca i coordinació amb els voluntaris.  

Coordinació amb els proveïdors.  

Control del servei de bugaderia.  

Relació amb els mitjans de comunicació.  

Contractació d’un servei de vigilància:  

Durant els dies d’obertura de l’alberg humanitari hem comptat amb una persona encarregad

8'00h. 
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La Coordinadora de l’Assemblea de la Creu Roja de l’Alt Penedès i suport en la posada en marxa del 

. Aquest any també 

organitzat tot l’alberg. Les tasques que s’han realitzat per l’organització del 

Documentació. Conèixer el funcionament i organització d’anys anteriors, per a poder millorar 

oradors d’aquest any (Serveis Socials, Càrites, Policia, Servei 

, etc.) per a facilitar el treball en xarxa i la comunicació entre els diferents serveis 

de dilluns a divendres. 

'00h, de dilluns a 

rari de caps de setmana de 06'30h a 

humanitari hem comptat amb una persona encarregada de la 
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Voluntariat:  

Aquest any hem comptat amb un equip 

que realitzaven són:  

• Muntatge, trasllat i desmuntatge de l’alberg

• Atenció i acollida dels usuaris. 

• Preparació de les bosses de menjar. 

• Entrega de les bosses.  

• Control dels torns de dutxa. 

• Tasques de control d’assistència dels usuaris. 

 

S’ha d’esmentar que la tasca dels voluntaris és una feina

ja que sense ells el projecte no hauria tingut el mateix èxit.

 

Altres col·laboracions.  

La Granja Foods ha col·laborat amb donació d

 

FUNCIONAMENT I LOGÍSTICA DE L’ALBERG

 

06'30h – Arribada de la tècnica a l’alb

atenció als usuaris en cas de demandes. 
 

• Llet 

• Cacau en pols 

• Cafè 

• Sucre 

• Brioixeria vàries  

• Galetes  

• Cereals 

• Fruita 

 

08'00h – Hora límit que els usuaris han de
 

09'00 a 11'30– Un tècnic del projecte situada a l’oficina de Creu Roja,realitza entrevistes d’e

acull als usuaris. En aquesta entrevista es coneix a la persona, el motiu pel qual ha arribat a l’alberg, 

les seves intencions de feina i d’estada. Se’l responsabilitza del bon ús de l’alberg amb la signatura i 

l’acceptació del compliment de la normativa. En aquest horari 

bugaderia, ubicat també a la Creu Roja. 

 

19'00h –Arribada de la tècnica i dels voluntaris/àries a l’alberg i preparació de les bosses de menjar.
 

20'00h –Arribada del personal de segure
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y hem comptat amb un equip de 30 voluntaris, amb horari de 19'00h a 21

i desmuntatge de l’alberg (9'00h a 13'00h).  

Atenció i acollida dels usuaris.  

Preparació de les bosses de menjar.  

Control dels torns de dutxa.  

Tasques de control d’assistència dels usuaris.  

voluntaris és una feina indispensable i és valorada molt positivament,

el projecte no hauria tingut el mateix èxit. 

ha col·laborat amb donació debrioixeria per esmorzar. 

DE L’ALBERG 

Arribada de la tècnica a l’alberg per a recollir incidències de la nit. Controld’esmorzar i 

atenció als usuaris en cas de demandes. Els esmorzars consten de: 

han de marxar. Tancament de l’alberg.
 

Un tècnic del projecte situada a l’oficina de Creu Roja,realitza entrevistes d’e

. En aquesta entrevista es coneix a la persona, el motiu pel qual ha arribat a l’alberg, 

les seves intencions de feina i d’estada. Se’l responsabilitza del bon ús de l’alberg amb la signatura i 

l’acceptació del compliment de la normativa. En aquest horari hi ha possibilitat del servei de 

bugaderia, ubicat també a la Creu Roja. 
 

Arribada de la tècnica i dels voluntaris/àries a l’alberg i preparació de les bosses de menjar.

Arribada del personal de seguretat. Arribada dels usuari i assignació de llits.
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h a 21'00h. Les tasques 

valorada molt positivament, 

la nit. Controld’esmorzar i 

Un tècnic del projecte situada a l’oficina de Creu Roja,realitza entrevistes d’entrada i 

. En aquesta entrevista es coneix a la persona, el motiu pel qual ha arribat a l’alberg, 

les seves intencions de feina i d’estada. Se’l responsabilitza del bon ús de l’alberg amb la signatura i 

hi ha possibilitat del servei de 

Arribada de la tècnica i dels voluntaris/àries a l’alberg i preparació de les bosses de menjar.
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20'30h – Dutxes. Quan l’activitat esportiva
 

21'00h – Hora màxima d’acollida a l’alberg.

 

 

Per sopar s’ofereix una bossa amb els següents productes: 

 

 
  

PRODUCTE  
   

  Pa de motlle 
   

  Llaunes de tonyina o sardines
   

  Formatge 
   

  Fruita 
   

  Galetes 
   

  Suc 
   

  Ganivet 
   

  Tovalló 
  

 

22'00h–Apagada de llums. Descans
 

 

ALTRES SERVEIS 

 

Bugaderia: Es facilita una rentadora situada a la Creu Roja per

L’accés al servei es realitza prèvia demanda 

usuaris. 

 

Transport:Es faciliten bitllets de transporta

que ho sol·licitin i que es valorique no tenen recursos econòmics per a costeja

es proporcionen des de Serveis Socialsde Vilafranca del Penedès.

En total s’han proporcionat 3 bitllets de tren, 2 a Barcelona i 1

 

 

PROVEÏDORS 

 

Interns:Propis de Creu Roja facilitats per la Plataforma Logística d’Ajuda Humanitària. 

Elmaterial que ens ha facilitat ha estat 

• Llits (50 unitats) 

• Mantes (20 unitats) 
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esportiva del pavelló ha finalitzat, els usuaris ja poden utilitzar elsvestidors. 

Hora màxima d’acollida a l’alberg. Sopar. 

s’ofereix una bossa amb els següents productes:  

PRODUCTE 
 

UNITATS 
  

  
 

   
 

  4 llesques  
 

   
 

Llaunes de tonyina o sardines  2 llaunes  
 

   
 

 4 talls  
 

   
 

 1 peça  
 

   
 

 1 paquet  
 

   
 

 1 bric d’un litre  
 

   
 

 1 unitat  
 

   
 

 2 unitats  
 

   
 

 

Es facilita una rentadora situada a la Creu Roja perquè els usuaris puguin rentar

L’accés al servei es realitza prèvia demanda a les tècniques referents. Enguany han fet ús d’aquest servei 8

Es faciliten bitllets de transporta Barcelona o Tarragona a tots aquells usuar

n i que es valorique no tenen recursos econòmics per a costejar-se’ls. Aquests bitllets 

Serveis Socialsde Vilafranca del Penedès. 

En total s’han proporcionat 3 bitllets de tren, 2 a Barcelona i 1 a Tarragona. 

Propis de Creu Roja facilitats per la Plataforma Logística d’Ajuda Humanitària. 

Elmaterial que ens ha facilitat ha estat  

  

8 

els usuaris ja poden utilitzar elsvestidors. 
 

què els usuaris puguin rentar la seva roba. 

any han fet ús d’aquest servei 8 

tots aquells usuaris de l’alberg 

se’ls. Aquests bitllets 

Propis de Creu Roja facilitats per la Plataforma Logística d’Ajuda Humanitària. 



Alberg humanitari en temps de verema 2015

 

 

 

 

Externs: 

Plana Rodona: Proveïdor de fruita. 

Comerco:Establiment on s’han comprat la resta d’aliments.

SuperNet: Servei de bugaderia.  

 

 

OBSERVACIONS 

 

- Molts usuaris coneixien l'alberg d'edicions anteriors i repeteixen

- En comparació amb altres anys la població marroquina de l'alberg a disminuït i han arribat a mitjans 

de la segona setmana. 

- La gran majoria dels usuaris tenien treball a la vinya però manifestaven que els pagesos contractants 

no els podien proporcionar allotjament

- El trasllat de pavelló suposa una despesa de temps

seguretat, ja que resulta molt més difícil controlar els accessos a les instal·lacions

- El descans i el benestar dels usuaris de l'alberg es veu perjudicat durant els dos actes de festa major 

que tenen lloc a la zona esportiva fins a altes

- La ultima nit d'obertura de l'alberg

plaça.Tot i que l'alberg es va obrir 3 dies més del previst, considerem aquesta acció insuficient i les 

tècniques del mateix creiem que

la setmana fins al diumenge 

- Aquest any Càritas a estat tancat durant tot el mes d'agost i part de setembre

complicat aconseguir roba i calçat per a 

pertinences i en males condiciones

- Molts usuaris van perdre les seves 

l'assentament ubicat a la Peregrina i ens ha resultat impossible es

encarregar de la retirada i on es trobaven aquests 

- Per a propers dispositius, és recomanable buscar una altra ubicació més aïlladadels sorolls

la durada d’aquest, atès que dos setmanes d’obertura és insuficient per a la demanda que hi ha.
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Proveïdor de fruita.  

comprat la resta d’aliments. 

Molts usuaris coneixien l'alberg d'edicions anteriors i repeteixen. 

En comparació amb altres anys la població marroquina de l'alberg a disminuït i han arribat a mitjans 

a gran majoria dels usuaris tenien treball a la vinya però manifestaven que els pagesos contractants 

no els podien proporcionar allotjament.  

l trasllat de pavelló suposa una despesa de temps, energia i recursos considerable

eguretat, ja que resulta molt més difícil controlar els accessos a les instal·lacions

El descans i el benestar dels usuaris de l'alberg es veu perjudicat durant els dos actes de festa major 

que tenen lloc a la zona esportiva fins a altes hores de la matinada.  

tima nit d'obertura de l'alberg seguiacomplet i encara arribaven persones que sol·licitaven 

ot i que l'alberg es va obrir 3 dies més del previst, considerem aquesta acció insuficient i les 

tècniques del mateix creiem que per previsió d'afluència l'ideal hagués estat mantenir

 16 de setembre. 

a estat tancat durant tot el mes d'agost i part de setembre

complicat aconseguir roba i calçat per a usuaris sense recursos que arribaven amb poques 

pertinences i en males condiciones.  

erdre les seves possessions segons van dir ellsquan la policia els va desallotjar 

eregrina i ens ha resultat impossible esbrinar quina empresa es va 

ada i on es trobaven aquests objectes. 

s recomanable buscar una altra ubicació més aïlladadels sorolls

atès que dos setmanes d’obertura és insuficient per a la demanda que hi ha.

  

9 

En comparació amb altres anys la població marroquina de l'alberg a disminuït i han arribat a mitjans 

a gran majoria dels usuaris tenien treball a la vinya però manifestaven que els pagesos contractants 

energia i recursos considerable, perdent-se 

eguretat, ja que resulta molt més difícil controlar els accessos a les instal·lacions del Pavelló Firal. 

El descans i el benestar dels usuaris de l'alberg es veu perjudicat durant els dos actes de festa major 

seguiacomplet i encara arribaven persones que sol·licitaven 

ot i que l'alberg es va obrir 3 dies més del previst, considerem aquesta acció insuficient i les 

per previsió d'afluència l'ideal hagués estat mantenir-lo obert tota 

a estat tancat durant tot el mes d'agost i part de setembre, ens ha resultat molt 

usuaris sense recursos que arribaven amb poques 

quan la policia els va desallotjar de 

brinar quina empresa es va 

s recomanable buscar una altra ubicació més aïlladadels sorolls,i sobretot, 

atès que dos setmanes d’obertura és insuficient per a la demanda que hi ha. 



 

VALORACIÓ CAMPANYA VEREMA 2018 

 

 

Enguany, la campanya de la verema s’ha iniciat el 27 d’agost i en zones de 

muntanya i varietats tardanes s’ha desenvolupat fins el 7 d’octubre. 

 

Aquest any el que ha caracteritzat la verema ha estat la seva durada, més llarga 

que altres anys en molts casos. L’espera dels primers dies a que el raïm acabés 

de madurar per a que els cellers permetessin l’entrada i els dies de pluja que hi 

ha hagut durant el mes de setembre han fet que no es pogués collir durant uns 

dies i que la feina s’allargués. 

El resultat de la collita ha estat diferent segons les zones perquè durant l’any hi 

ha hagut zones que han rebut pedregada i zones amb molt míldiu que han fet 

variar la quantitat de raïm a collir. Un cop iniciada la verema no s’ha patit per la 

qualitat del raïm i en general a estat una bona collita en quantitat i qualitat. 

 

Des de l’oficina de contractació d’Agroxarxa, hem gestionat un total de 449 

contractes de treball durant els mesos d’agost, setembre i octubre. 

Veiem que la contractació de treballadors s’ha mantingut respecte l’any passat, i 

s’ha mantingut la planificació i previsió alhora de contractar d’altres anys. El 

pagès té clar quines són les seves obligacions alhora de contractar i ho prepara 

amb temps. 

 



D’aquests 449 treballadors, 38 han estat contractats a través del Servei de 

Contractació de Treballadors d’Unió de Pagesos (SCT), que disposa d’una 

bossa de treball pròpia i també possibilita la contractació en origen de 

treballadors exteriors. 

Les nacionalitats d’aquests 38 treballadors han estat: Romania, Mali, Mauritània, 

Ghana, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, República de Guinea i España.  

 

NACIONALITAT 
NÚMERO DE 

TREBALLADORS 
Romania 6 

Mali 5 

Mauritània 5 

Ghana 1 

Senegal 11 

Gambia 5 

Guinea Bissau 2 

República Guinea  1 

España  2 

TOTAL 38 
 

 

La resta de contractació de temporers s’ha fet directament pel pagès, és a dir, 

que el propi pagès mitjançant antics treballadors o coneguts troba la mà d’obra 

a contractar. La nacionalitat d’aquest acostuma a ser marroquí, sub-saharians i, 

en menor mesura, del país. 

Cal destacar que cada any costa més trobar treballadors ja que treballadors 

d’altres anys decideixen no repetir. Probablement perquè són feines de curta 

durada i això els provoca perdre o interrompre la prestació per desocupació que 

estan cobrant. 

Aquesta situació es dóna també en altres campanyes de la vinya i es complica 

amb el fet que el treballador necessita un coneixements mínims per realitzar-les 

(com és el cas de la poda). 



Les fonts per trobar treballadors sovint són els mateixos treballadors, antics 

treballadors, pagesos coneguts que també contracten i, amb menor mesura, el 

SOC. Aquestes fonts no han estat suficients per cobrir la demanda de 

treballadors ens molts casos i el pagès ha hagut de començar a collir amb 

menys treballadors dels que voldria o bé collir durant més dies si les condicions 

del raïm li ho permetien.  

Un altre possible lloc on trobar treballadors és l’alberg humanitari de la verema 

però els pagesos no els poden contractar perquè no tenen allotjament per a ells 

i un cop troben feina l’alberg no els pot acollir. 

 

En tant a les inspeccions, aquest any nosaltres no tenim coneixement de que 

n’hi hagi hagut cap. 



Contractes del 10/08/2018 al 15/10/2018

Municipi lloc treball N. Contractes

Avinyonet del Penedès 118

Cabanyes, les 12

Castellet i la Gornal 34

Castellví de la Marca 73

Font-rubí 109

Gelida 26

Granada, la 47

Mediona 32

Olèrdola 81

Pacs del Penedès 27

Pla del Penedès, el 59

Pontons 22

Puigdàlber 18

Sant Cugat Sesgarrigues 34

Sant Llorenç d'Hortons 23

Sant Martí Sarroca 131

Sant Pere de Riudebitlles Recompte 1

Sant Quintí de Mediona 18

Sant Sadurní d'Anoia 96

Santa Fe del Penedès 9

Santa Margarida i els Monjos 87

Subirats 96

Torrelavit 70

Torrelles de Foix 75

Vilafranca del Penedès 134

Vilobí del Penedès 70

Total contractes període: 1.502
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