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� Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

o Organització Campanya de la verema. 

El 16 de juliol de 2020 es convoca la Comissió de la verema amb l’objectiu d’organitzar i planificar la 
campanya 2020. Donada la situació provocada pel COVID 19 es creu imprescindible una planificació 
coordinada de les accions per tal d’evitar contagis entre el col·lectiu de veremadors. 

La comissió de la verema està integrada per les següents entitats:  

- Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Ocupació, Serveis Socials, Policia local, Serveis Urbans 
i Comunicació), CCAP (Serveis Socials, Ocupació i Gerència), OTG Vilafranca, UGT -FICA 
CATALUNYA, CCOO. Federació Agroalimentària, Tresoreria Seguretat Social, Unió de Pagesos, 
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), Institut Agrícola Sant Isidre, Associació 
Viticultors del Penedès, AVC, Subdelegació de Govern de Catalunya: Àrea funcional de Treball 
i Afers Socials, Direcció general de Treball. Direcció general de la Inspecció de Treball, 
Inspecció Provincial de Treball i Seg. Social, Inspecció Territorial de Treball a Barcelona,, Creu 
Roja, Càrites, Mossos d'Esquadra, INCAVI, CEVIPE, COVIDES, DO Penedès, Ajuntament de 
Sant Sadurní (Servei Local d’Ocupació), ADECCO, RANDSTAD, MARLEX Treball Catalunya i 
Manpower.  

Donada la importància d’abordar actuacions per evitar contagis durant la campanya es va considerar 
necessari establir un treball col·laboratiu amb el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
i amb el Departament d’agricultura, per això es van convidar a les següents àrees amb els 
corresponents representants. 

- Gerent de l'Àmbit Metropolità Sud 

- Tècnic de l'Oficina Tècnica de l'Àmbit Metropolità Sud 

- Directora del sector sanitari Alt Penedès-Garraf 

- Cap de Servei de Salut pública a l'Alt Penedès i el Garraf 

- Gerent del Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf 

- Cap del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a emergències de Salut Pública a 
Barcelona Sud 

- Director del Servei d'Atenció Primària Alt Penedès -Garraf-Baix Llobregat Nord 

- Adjunt a la direcció del Servei d'Atenció Primària Alt Penedès -Garraf-Baix Llobregat Nord 

- Director dels serveis Territorials a Barcelona (Departament d’Agricultura) 

En aquesta primera reunió els membres de la comissió van expressar les seves inquietuds davant les 
circumstàncies succeïdes a Lleida i la necessitats d’afrontar una campanya de la verema a l’Alt 
Penedès amb totes les mesures de seguretat previstes. 

Es preveu que enguany es necessitin menys veremadors degut a la plaga de mildiu que comportarà 
menys collita i per tant menys necessitat de personal. S’acorda que caldrà fer alguna acció 
dissuasòria per comunicar que no hi haurà necessitat de mà d’obra. Davant la situació actual es creu 
que s’haurà d’incentivar la contractació de proximitat de persones amb vivenda.  

Pel que fa a l’alberg humanitari es considera necessari organitzar-lo, per tal d’allotjar a les persones 
que venen sense contracte i estan en recerca de feina, i per tal d’evitar persones dormint al carrer ja 
que pot ser un punt d’inici de contagis.   

Es posen sobre la taula diferents qüestions a resoldre:  
- On allotgem les persones que siguin positives? 
- Com controlem els usuaris dels albergs?  
- Què fem amb les persones positives que no estiguin contractades? 
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- Qui fa els PCR? Qui assumeix el cost? 

Dr. Ibañez, Gerent del Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf, comenta que tal i com han parlat amb 
Atenció primària, l’ICS i Salut pública, veuen molt important que un problema laboral no es 
converteixi en un problema comunitari, com ha passat en el Segrià. Pel que fa a treballadors d’una 
empresa són moles empreses, molts municipis i moltes àrees de treball. Important saber qui són, fer 
PCR, d’acord amb els serveis de prevenció. Si surt positiu es faci l’aïllament i el seguiment de totes les 
persones. Si fas el PCR i no tens símptomes al cap de 7 dies pot tenir símptomes. Es fonamental saber 
qui són, com estan de salut, fer el seguiment i l’aïllament.  

S’acorda que caldrà elaborar unes recomanacions clares. Es proposa disposar d’un manual COVID- 
VEREMA. 

Es decideix constituir una Comissió Permanent per anar organitzant la campanya. En formen part 
alguns membres del Comissió de la verema i els representant de Salut i Agricultura . 

MEMBRES DE LA COMISSIO PERMANENT 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Ocupació, Serveis Socials, Policia local, Serveis Urbans i 
Comunicació), Consell Comarcal de l'Alt Penedès (President, gerent i cap de Serveis Socials), CCOO. 
Federació Agroalimentària, Tresoreria Seguretat Social, Unió de Pagesos, JARC (Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya), Associació Vinícola Catalana, Associació Viticultors del Penedès, 
Subdelegació de Govern de Catalunya: Àrea funcional de Treball i Afers Socials, Inspecció Provincial 
de Treball i Seg. Social, Creu Roja, Mossos d'Esquadra, AECAVA, DO PENEDÈS I Oficina SOC de 
Vilafranca. 

Durant els mesos de juliol i agost tenen lloc diferents reunions de la Comissió Permanent, els dies 22 
de juliol, 28 de juliol i 7 d’agost. 

A llarg de les reunions es planifica i organitza les actuacions que tindran lloc durant la campanya de la 
verema 2020.  

Conclusions: 

- S’elabora un díptic informatiu per part de Salut de les mesures a adoptar per una verema 
saludable i segura davant la COVID-19  

- S’organitza un protocol i circuit d’accés a l’alberg humanitari conjuntament Creu Roja, 
Serveis Socials, Salut i Policia local. 

- S’habilita un espai a l’Espai Cultura l’Escorxador de Vilafranca per a realitzar les proves PCR 
als veremadors en recerca de feina que es vulguin allotjar a l’alberg humanitari.  

- S’habilita un hospital per allotjar casos positius ubicat a l’Hospitalet. 
- S’habilita un Centre Acolliment per confinats no positius a l’Alberg de Joventut de Vilafranca. 

L’11 d’agost es convoca als mitjans de comunicació a un roda de premsa amb la presència de 
l’Alcalde de Vilafranca del Penedès, el Sr. Pere Regull i Riba, i el Gerent de l’Àmbit Metropolità Sud, el 
Sr. Joan Puigdollers i Fargas, per informar de les mesures que s’adoptaran durant la campanya de la 
verema 2020. 
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� Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

o Punt d’Acollida i d’Informació. 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMEEE   DDDEEELLL   PPPUUUNNNTTT   DDD’’’AAACCCOOOLLLLLLIIIDDDAAA   III   DDD’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓ   

CCCAAAMMMPPPAAANNNYYYAAA   DDDEEE   LLLAAA   VVVEEERRREEEMMMAAA   222000222000   

   
El punt d’Acollida i d’Informació de la Campanya de la Verema 2020 es va ubicar a l’Oficina 
Municipal de Treball, a la Plaça Penedès 4 Baixos, de Vilafranca del Penedès.   Des del 21 
d’agost fins l’14 de setembre, només mitjançant atenció telemàtica, davant les mesures 
preventives davant la COVID-19. 
La situació enguany viscuda a nivell del territori en quant a la qualitat de la verema i el fet de 
realitzar atenció telemàtica, han fet que les consultes i demandes per part de les persones 
relacionades amb aquest sector, hagin disminuït de manera molt notable, rebent tan sols 10 
consultes telefòniques en tota la campanya. 
 

DIES NÚM. USUARIS 

Del 21 d’agost a l’14 de setembre 10 

Les persones que s’han atès estaven inscrites a la nostra borsa de treball i bàsicament cercaven feina 

en aquest sector. 

Evolució campanya de la verema 2008-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 

persones 

ateses 

559 503 293 562 238 131 154 45 25 13 18 13 10 
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Des del mes d’abril fins setembre 2020 es van gestionar només 6 ofertes de feina relacionades 

amb la campanya de la verema. La primera d’elles que es va rebre el mes d’abril va ser a través 

de Unió de Pagesos, amb els quals, mesos abans, s’havia iniciat un treball de col·laboració per 

tal de derivar el màxim de persones a través de la seva fundació i així canalitzar un únic canal 

de contacte per a les persones en recerca de feina en aquest àmbit. A través d’ells es van 

derivar i anotar a la seva borsa 44 persones, de les quals, que ens consti, cap va ser 

contractada finalment. 

De les 6 ofertes rebudes, només una va fer contractació d’una de les persones de la borsa.  
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� Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

o Condicions d’accés a l’alberg humanitari 

Durant la Campanya de la verema 2020, es va acordar que a l’alberg humanitari només s’hi 

podrien allotjar les persones que estiguessin en recerca de feina i s’haguessin  realitzat la 

prova PCR prèviament. 

És per això que les persones que van sol·licitar allotjament a l’alberg humanitari van haver 

d’acreditar la seva situació de baixa a la Seguretat Social, per la qual cosa  prèviament van 

passar per les dependències de la policia local per tal que se’ls comprovés si estaven d’alta o 

no. La policia local va expedir un document justificatiu i si no estava d’alta a la seguretat 

social. 

Com a mesura preventiva aquest 2020, la persona interessada havia de realitzar la prova PCR, 

per poder demostrar que no era portadora de la COVD-19. Es van habilitar a Vilafranca, dos 

recintes per poder fer aquesta proba, de dilluns a divendres es van realitzar a l’Espai Cultural 

de l’Escorxador i festius i caps de setmana, al servei d’urgències de l’Hospital Comarcal. 

Ambdós documents, document justificatiu de baixa de la Seguretat Social i resultat negatiu 

de la prova PCR, eren imprescindibles per poder accedir a l’alberg humanitari.  
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� Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

o Informe Institut Català de la Salut a treballadors temporers 

 

 

 

Campanya de la verema 2020 a l’Alt Penedès – PCR als treballadors temporers 

S’han fet les proves PCR als treballadors temporers que van arribar a la comarca   de l’Alt 

Penedès durant la verema. 

El territori de l’Alt Penedès, que inclou sanitàriament als Equips d’Atenció Primària de 

Vilafranca 1, Vilafranca 2, Sant Sadurní i Penedès Rural, és una zona eminentment vinícola, 

on cada any, a partir de meitat d’agost fins a meitat de setembre hi arriba gent  

per treballar com a temporer a la verema, ja sigui contractats per les organitzacions 

agràries o persones que venen espontàniament en recerca de feina.  

En aquest entorn, i en aquest any atípic, marcat per la pandèmia per la Covid-19, es va 

organitzar a Vilafranca del Penedès una Campanya de la Verema on un dels objectius era 

poder detectar de manera precoç els casos de Covid-19 i prevenir els contagis dels 

temporers que s´allotjarien a l´Alberg Humanitari que facilitava l’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès. 

Així doncs, l’Atenció Primària (AP) del territori va treballar conjuntament amb altres entitats 

locals i sanitàries: Ajuntament de Vilafranca, Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, Creu Roja, 

Open Arms, entre d’altres, per habilitar un dispositiu en l’ Espai Cultural de l’Escorxador de 

la localitat de Vilafranca del Penedès, on realitzar les proves PCR de dilluns a divendres a 

tots els treballadors temporers que arribessin a la zona sense tenir un contracte de feina 

previ i a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès durant els caps de setmana i festius.  Aquesta 

tasca es va portar a terme per un equip multidisciplinar amb professionals d’infermeria, 

TCAI i professionals de GIS d’alguns dels Equips d’AP de l’Alt Penedès i amb la coordinació 

del SAP.  

Des del 21 d’agost fins el 13 de setembre es van realitzar 45 PCR de les quals 11 van ser 

positives. En el cas de resultat positiu de la PCR (casos incidents) i necessitat d’aïllament es 

gestionava en cas necessari l’estància d’aquests treballadors en l’Hotel Salut Costa Ponent 

on concretament s’hi van derivar a quatre d’aquests temporers durant aquest període. 
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� Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

o Policia Local. 

Informe: Valoració de la Campanya de la Verema 2020  

Per la present es fa constar que, prèviament a la campanya, es van fer diverses reunions de 

coordinació.  

Es va establir que la Campanya aniria des del 21 d’agost al 14 de setembre de 2020 i es van donar les 
següents instruccions als membres de la Policia Local:  
 
Informació específica 
L’Alberg Humanitari 2020 té previst entrar en funcionament per atendre les persones que acudeixin a 

Vilafranca a la recerca de feina durant la verema. S’ha previst una ocupació per a 50 persones. 

L’equip tècnic que gestionarà l’alberg serà personal de Creu Roja. Per qualsevol incidència que 

tingueu, podeu trucar a la Creu Roja (quan es disposi de la informació del personal de referència ho 

farem constar).  

S’ha previst la contractació d’una empresa de seguretat que aporti una persona fent el torn de 

vigilància i atenció durant la nit. Aquesta persona té la indicació de contactar amb la Policia Local en 

el cas que hi hagi incidents en el Pavelló (tant si s’origina pels usuaris allotjats com per persones 

alienes a l’Alberg).  

La ubicació prevista per a l’Alberg Humanitari és el PAVELLÓ 2 , annex al Pavelló d’Hoquei, com ja 

s’ha anat fent en els darrers anys en que s’ha muntat l’Alberg. 

• L’entrada dels usuaris a l’Alberg és a les 20h. La sortida, al matí, entre les 8h i les 9h. 

• Els serveis que inclou l’estada a l’Alberg són: sopar, pernoctació, servei de dutxes i esmorzar. 

• L’Alberg atén a totes aquelles persones que venen a Vilafranca en recerca de feina durant la 
verema. 
 

Els transeünts que no es troben en recerca de feina quedaran atesos per l’Alberg del costat del 

cementiri (Centre Abraham, gestionat per Càritas). 

Hi haurà un guarda de seguretat (BS Staff) a la porta. Es probable que aquest any calgui fer algun 

reforç, ja que les mesures d’ingrés son més restrictives i potser hi haurà persones que no ho 

entendran/assumiran. En cas de conflicte el vigilant comunicarà amb aquesta Policia Local oferir 

col·laboració immediata.  

Des de la Creu Roja portaran un registre de totes les persones que s’allotgin a l’Alberg.  

Per qualsevol incidència que es produeixi, podeu trucar al número facilitat per la Creu Roja o bé, dins 

de l’horari, a Serveis Socials i demanar per la Rosa Colomé tel. 73413. 

Metodologia de treball policial 
Des del Servei d’Ocupació s’ha fet una campanya informativa en català, castellà, francès i anglès 
informant del següent:  

• Si no vius a l’Alt Penedès i encara no has trobat feina durant la campanya de la verema pots 
accedir a l’alberg humanitari un màxim de tres dies (renovables a altres tres). 

• Per accedir a l’alberg humanitari cal: 
o Adreçar-te a les dependències de la Policia Local des de les 9 h fins les 21 h 
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o Sol·licitar la comprovació conforme NO ESTAS DONAT D’ALTA a la Seguretat Social, 
presentant el DNI o NIE. 

o En cas de persones sense DNI o NIE, seran adreçats a l’Alberg de Carites, prèvia 
comprovació de disponibilitat. 

• La Policia Local expedirà un document justificatiu que hauràs de presentar a l’accés de 
l’alberg humanitari.  

• SENSE AQUEST DOCUMENT NO PODRÀ ACCEDIR A L’ALBERG HUMANITARI 
 
A continuació s’haurà de fer la prova PCR: 

• Si està en horari de prova haurà d’anar a fer-se-la 

• Si no està en horari de prova PCR es pot dirigir directament a l’alberg. Serà allotjat en un 
espai diferenciat de la resta fins que tingui el resultat de la prova. 

 
Praxi d’actuació:  
Es presenta a Prefectura una persona que manifesta la seva intenció d’anar a l’alberg humanitari.  

1. Sol·licitar el DNI o NIE i comprovar al SIP que no és una persona amb algun requeriment 
policial / judicial pendent. 

2. Es farà la consulta per si està donat d’alta a la Seguretat Social (aquest consulta, en principi, 
l’ha podran efectuar els comandaments consignat a l’ANEX núm. 1 que disposaran d’accés. 
La forma de dur a terme la consulta es troba a l’ANNEX 2.  

3. Si NO FIGURA DONAT D’ALTA LABORAL se li expedirà el document que haurà de presentar a 
l’accés a l’alberg. El model d’aquest document es troba a l’ANNEX 3.  

4. De tots els documents expedits es farà una còpia un cop estigui signada per control intern 
 

Dades de l’entitat i les persones de contacte 
Creu Roja de Vilafranca. Telèfon 93.891.53.00 
Mar Soler 

Mónica Morató) 

Juan Madero   

 
Es va donar accés per fer les comprovacions a tots els comandaments de la Policia Local per poder 
gestionar amb la màxima rapidesa la comprovació contractual de les persones i poder comprovar si la 
persona estava donada d’alta a la Seguretat Social.  
 
Un cop feta la comprovació es donava un document per poder accedir a l’Alberg Humanitari.  
  
Operatiu policial dies previs i durant la campanya:  
 

Es procedia, durant els tres torns de servei, dins del marc de la CAMPANYA DE LA VEREMA 2020, a 

controlar els espais públics, parcs i places més habituals (Arxiu Històric, Parc de la Pelegrina...) on 

solen pernoctar els temporers. 

Es van observar les incidències següents:  

El dia 21/08 es rep trucada del cap de serveis socials informant que tenen dos casos positius COVID-

19 en l’alberg de Creu Roja, que no volen anar a l’Hospital. Es decideix aïllar-los de la resta de 

persones i que demà els traslladaran a l’Hospital.  

A primera hora del mati del dia 22/08 es rep trucada de l’alberg humanitari en la que requereixen 

presència policial ja que tenen problemes amb un individu amb COVID-19 positiu que es nega a ser 

traslladat al centre sanitari per al seu aïllament. Patrulles al lloc, identifiquen l’individu i fan mediació 
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per tal que entengui la problemàtica. Finalment es realitza el trasllat al centre sanitari estipulat i es 

finalitza el servei sense incidències. 

El dia 23/08. S’identifiquen dues persones per tal que pugui accedir a l’alberg humanitari seguint el 

procediment establert. 

El dia 24/08, al Parc de la Pelegrina s’han trobat 10 persones pernoctant al lloc. Es parla amb elles i 

se’ls informa que no poden pernoctar al lloc i que han de sol·licitar plaça a l’alberg. El cap de torn 

s'ha adreçat a la zona esportiva i parla amb el responsable i aquest informa que està tot correcte 

sense incidents i que han entrat (6) sis persones de moment. S’ha enviat una persona a pernoctar a 

l’alberg, desprès de seguir el procediment establert. 

El dia 25/08 es presenten a les dependències policials tres persones sol·licitant poder pernoctar a 

l'alberg habilitat per la verema. Es realitzen comprovacions. Durant el dia s’han retirat cartrons i 

mantes de diverses zones i s’ha sol·licitat la neteja i desinfecció dels llocs (parc de La Pelegrina i Arxiu 

comarcal). A les 23:05h es detecta  un grup de 10 persones que es dirigien a pernoctar al parc de la 

Pelegrina. Després de fer gestions amb Creu Roja, són traslladats a l’alberg humanitari, on varen 

quedar aïllats de la resta a l’espera que lis facin les proves PCR. S’ha canviat de lloc un vehicle d’un 

temporer que resta ingressat per haver donat positiu la setmana passada. El vehicle havia quedat 

estacionat en un lloc incorrecte.  

El dia 26/08 es presenten a les dependències policials (9) nou persones sol·licitant poder pernoctar 

a l'alberg habilitat per la verema. Es realitzen comprovacions. El responsable de Serveis socials, a les 

22:30 hores, demana presència policial ja que s’han detectat dos positius i esperen a un metge que 

els explicarà el procediment. Els dos positius pel PCR, atenen les indicacions mèdiques i seran 

traslladats a un hotel medicalitzat per realitzar la quarantena.  

El dia 27/08 es presenten a les dependències policials (8) vuit persones sol·licitant poder pernoctar 

a l'alberg habilitat per la verema. Es realitzen comprovacions. Una patrulla va fer acte de presència a 

l'alberg humanitari fins que es va presentar una ambulància per a traslladar a dos temporers de la 

verema que havien donat positiu de COVID 19 per ser traslladats a Hospitalet de Llobregat. 

El dia 28/08 es presenten a les dependències policials (3) tres persones sol·licitant poder pernoctar 

a l'alberg habilitat per la verema. Es realitzen comprovacions per si consten donats d’alta a la 

Seguretat Social. 

El dia 29/08 les patrulles localitzen a tres persones en la zona de l’arxiu i són identificats. Informen 

que havien passat algunes nits a l'alberg però avui ho volien fer fora. Se'ls informa que no poden 

pernoctar al carrer i marxen d'immediat del lloc. Per altra banda es presenten a les dependències 

policials (2) dos persones sol·licitant poder pernoctar a l'alberg habilitat per la verema. Es realitzen 

comprovacions. 

El dia 30 i 31/08 no hi ha cap incidència.  

El dia 01/09, a les 20.20h, informen de l’Alberg humanitari que tenen problemes amb dos individus. 

Patrulla al lloc, s’entrevisten amb dos individus que originen aldarulls I que pertorben el normal 

funcionament de l’Alberg. Finalment un dels individus és advertit que si segueix amb aquesta actitud 

serà expulsat. L’altre individu no atén els requeriments policials i és expulsat de l’Alberg essent 

informat que no podrà fer ús del mateix per no complir les normes d’estada. 
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El dia 02/09 informen de l’Alberg humanitari que tenen un individu que possiblement sigui COVID-19 

positiu i el tenen aïllat. Sospiten que pel matí, abans de rebre els resultats, intenti marxar. El cap de 

torn s’entrevista amb el vigilant el que confirma que fins al moment està dormint. S’informa que si 

tenen problemes que ens avisin i que es destinarà una patrulla del torn de matí per tal que faci 

presència fins a obtenir els resultats de les proves. Pel mati ha donat negatiu i, per tant, pot 

continuar treballant.  

Els dies 03 i 04/09 no hi ha incidències. 

El dia 05/09 es presenta un senyor sol·licitant la renovació de l'autorització per a pernoctar a l'alberg 

humanitari. Es fan les comprovacions pertinents i es lliura una nova autorització. 

El dia 06/09 s’identifica tres persones dormint a una nau abandonada del carrer Sarriera. Informen 

que estan en el lloc per treballar en la verema. Se’ls comenta que poden anar a l’alberg humanitari. 

Marxen del lloc.  

El dia 09/09 es presenta una persona per poder fer la denuncia conforme ha perdut la 

documentació personal per poder accedir a l’alberg. Se li recull la denuncia i es fa l tràmit. Ve 

acompanyat d’un voluntari de la Creu Roja. 

Fins el dia 14/09 no es registra cap incidència més. S’informa a les persones de l’alberg que és el 

darrer dia per pernoctar al lloc. Se’ls informa que està prohibit dormir al carrer. En alguns casos es 

faciliten bitllets de tren per trasllats.  

Durant la setmana següent es fan comprovacions a diferents indrets per que no pernocti ningú.  

La Policia Local ha gestionat un total de 41 persones per saber si disposaven de contracte laboral i, 

per tant, estaven donats d’alta a la seguretat social. D’aquí es van adreçar a fer-se el PCR i, 

posteriorment, a l’Alberg Humanitari.  

 

 

Inspector cap de la Policia Local 
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� Informe dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 

(JARC) 

INFORME VALORACIÓ DE LA CAMPANYA 2020 

JOVES AGRICULTORS RAMADERS DE CATALUNYA 

Tal i com se’ns s’ha demanat des de la Comissió de la Verema , des de la nostra 

Organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), informem que: 

• Abans de entrar en la pandèmia del COVID 19 al mes de març, les previsions per  la campanya 

eren que els Cellers, en espera d’una molt bona campanya de verema no podrien absorbir la 

compra de tot el raïm però finalment entre el míldiu i la sequera aquest posicionament s’ha 

canviat i si que han fet front a tots els  kg. 

• La campanya de verema d’enguany a l’Alt Penedès, va començar a principi 

d’agost fins a finals de setembre aproximadament. 

•  La producció de la verema d’aquesta campanya a estat inferior a la del 2019, donada la 

gran afectació per míldiu i també per la sequera. A data 6 d’octubre de 2020 hi ha hagut una 

entrada total de 304.224.370 kg. Que representa un 70,81% en referència a la campanya 2019 

que va ser de 429.641.499 kg. 

• Pel que fa als preus, en Ecològic, s’han mantingut els de la campanya 2019 i en el 

convencional si que ha hagut una davallada important. 

• Aquesta campanya 2020, pel que fa a la contractació i tal com es be donant d’uns anys cap 

aquí, segueix anant a la baixa i sense conflictes. Axó be donat perquè està incrementant de 

forma significativa la practica de la verema a màquina, tramitar la contractació amb 

empreses de serveis i treballs temporals. En aquesta campanya cal afegir la falta de raïm 

fet que en alguns casos hi ha hagut vinyes per les que no s’ha passat a veremar. 

Hem gestionat 9 contractes per Obra o Servei Determinat (401). 
 

• També volen deixar constància que la problemàtica amb la COVID 19 i les mesures , ha fet 

que la campanya sigui més complicada del normal: mesura de temperatura, mascaretes, 

aigua individual (en aquest cas s’hauria de deixar clar que el millor son ampolles petites 

que puguin portar a sobre)..... 
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Sense tenir més novetats i en vistes de la finalització de la campanya 2020 deixem per tancada la 

campanya de la verema, seguin treballant per el bon funcionament del sector vitivinícola de la 

comarca 

 

Amb voluntat de continuar treballar en aquest àmbit, des de Joves Agricultors i Ramaders 

de Catalunya ( JARC ), restem a la vostra disposició. 

 

 

 

 
 

Joan Montané Ferrer/ Jaume Domenech Ferré 

Representants de JARC a la Comissió de la Verema 

 
 

Vilafranca del Penedès 7 d’octubre de 2020 
  



    Memòria de la Campanya de la Verema 2020    Ajuntament de Vilafranca de Penedès 
 

15  

� Informe de la Unió de Pagesos. 

 

 

 
 

VALORACIÓ CAMPANYA VEREMA 2020 
 

 

Enguany, la campanya de la verema no ha pogut evitar estar marcada per la pandèmia 

del Coronavirus , a aquest fet s’ha afegit la plaga de míldiu, el que ha suposat que acabi sent un 

any sense precedents en tots els sentits . 

 
S’ha iniciat el 17 d’agost i en zones de muntanya i varietats tardanes s’ha desenvolupat 

fins el 25 de setembre. Tan la data d’inici com la data final s’han avançat i molt a les dades de 

l’any anterior. 

 
Aquest any la seva durada ha estat excepcionalment curta degut als pocs quilos i la 

gran reducció de collita que han patit les vinyes a la major part del Penedès . Enguany només hi 

ha hagut un parell de dies de pluja a mitjans de setembre i ha permès que no s’hagués 

d’interrompre en excés els dies de feina. Un cop iniciada la verema no s’ha patit per la qualitat 

del raïm però en general ha estat una collita molt escassa amb pèrdues de fins al 70%, sobretot 

en producció ecològica. 

 
Hi ha hagut un reducció de quilos de collita que no anirà acompanyat d’un augment del 

preu de raïm. El gran tret diferencial d’aquesta campanya ha estat sens dubte la incertesa 

provocada per la pandèmia del coronavirus que s’ha afegit a la crisi que ja s’arrossegava al 

sector. Molts pagesos han vist com pocs mesos abans de collir els celler no els asseguraven la 

compra del raïm. 



    Memòria de la Campanya de la Verema 2020    Ajuntament de Vilafranca de Penedès 
 

16  

 

 
Des de l’oficina de contractació d’Agroxarxa, hem gestionat un total de 250 contractes de treball des 
de l’ultima setmana d’agost fins a finals de setembre. 
 
D’aquests 250 treballadors, 9 han estat contractats a través del Servei de Contractació de 

Treballadors d’Unió de Pagesos (SCT) (enfront dels 29 de l’any passat). SCT disposa d’una bossa de 

treball pròpia i també possibilita la contractació en origen de treballadors exteriors. 

Les nacionalitats d’aquests 9 treballadors han estat: Romania, Gàmbia, Mauritània i Senegal. 

 

 

NACIONALITAT NÚMERO DE 

TREBALLADORS 

Romania                             3 

Gambia 3 

Mauritània 1 

Senegal 2 

TOTAL 9 

 
 
 

Veiem que la contractació de treballadors pràcticament s’ha reduït a la meitat respecte l’any 

passat, però s’ha mantingut la planificació i previsió alhora de fer-ho . El pagès té clar quines són les 

seves obligacions alhora de contractar i ho ha preparat amb el temps que li ha permès la incertesa 

de la pandèmia del coronavirus i la plaga del míldiu. 

Enguany ha estat mes complexa que mai acomplir amb la normativa: 

-  A la formació en prevenció de riscos laborals s’hi ha afegit la formació en mesures 

preventives contra el coronavirus i tot això sovint amb mitjans on-line, mitjans 

sovint desconeguts tant pels pagesos com pels temporers. 

- Hi ha hagut incertesa en quant als protocols que s’havien d’aplicar a l’hora de 

treballar (presa de temperatura o no, prova PCR o no...) i variabilitat dels que 

estaven establerts (desplaçaments en vehicle per anar a treballar...). 
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El gruix de contractació no ha estat en orígen ( SCT) i el propi pagès mitjançant antics 

treballadors o coneguts troba la mà d’obra per contractar. La nacionalitat d’aquests acostuma 

a ser marroquí, sub-saharians i, en menor mesura, del país. 

 
Cal destacar que a la dificultat de cada any de trobar treballadors per motius varis (troben 

feina en un altre sector amb contractes més llargs, estan cobrant la prestació per 

desocupació...) aquest cop s’hi ha afegit les dificultats de mobilitat ja que hi ha hagut 

treballadors marroquins o romanesos que estaven en els seu país d’origen i quan han volgut 

venir a treballar s’han trobat amb les fronteres tancades per la pandèmia. 

 
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. 
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� Creu Roja Vilafranca 

o Punt d’atenció social i servei d’alberg humanitari 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

MEMÒRIA 

Alberg humanitari en temps de verema 

 

 

 

2020 
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PRESENTACIÓ 

 
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 feina per treballar de jornalers durant la 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 recerca de feina. 

 
Des del dispositiu “L’alberg humanitari en temps de verema”, es vol garantir la cobertura de les necessitats 

bàsiques (alimentació, higiene i descans) i socials de les persones que s’apropen a la comarca buscant feina. 

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

Ajuntament de Vilafranca del Penedès i del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Un any més, s’ha pogut dur a 

terme aquest dispositiu que aquest any ha ates un total de 60 persones. 

 
No podem deixar d’esmentar la tasca de les persones voluntàries de Creu Roja, que han vingut a l’alberg a 

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

usuàries. Sense la col·laboració i el compromís d’elles, el dispositiu no hauria estat possible. 

 
 

 
DATES D’OBERTURA 

 
Del 21 d’agost al 14 de setembre del 2020, ambdós inclosos. 

 

 
UBICACIÓ 

 
Aquest any el dispositiu ha estat ubicat al Pavelló d’Hoquei de Vilafranca del Penedès. 

 
Les instal·lacions no són les òptimes per tal de garantir el benestar de les persones usuàries al estar oberta la 

pista pels laterals. Hi fa fred, hi entra el vent i també coloms que embruten la zona de llits, hi ha risc de que 

hi puguin entrar rosegadors al trobar-se a prop del camp, la mica d’aigua que hi pot haver a la riereta genera 

gran quantitat de mosquits, etc. 

 
Tal i com s’explica en l’apartat “mesures Covid- 19” també hauria calgut disposar de més vestuaris. 

 

La caldera acaba per no escalfar tota l’aigua que es necessita ja que algunes de les aixetes de les dutxes 

queden premudes (es comunica a les persones responsables de l’espai i tot i que hi intervenen, la tipologia 

de polsador segueixen donant problemes). 
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Cal destacar que els dies de temporal de pluja i vent ha entrat molta aigua al espai, inundant el passadís dels 

vestuaris i ensorrant la carpa. Pel fet que s’acumulés aigua i aigua amb fang, s’ han hagut de dedicar més 

esforços per part de les persones tècniques, persones voluntàries i personal de neteja sobretot per les 

goteres de l’espai que propiciaven que el passadís i els vestuaris s’inundessin. Només comptàvem amb 

cubells que vam demanar a consciència en vista de situacions similars, però no tant extremes, que s’havien 

donat l’any passat i amb bosses de la brossa grans de les que teníem per poder tapar tot allò que es pogués 

fer malbé. Per sort la zona destinada als dormitoris no es va veure massa afectada, havent només de separar 

algun llit de les goteres. 

 
Al pavelló d’hoquei, el descans i el benestar de les persones usuàries de l'alberg, es veu perjudicat pels 

entrenaments d’hoquei de la nit. 

 
Observem una llarga distància fins als contenidors de reciclatge. Se’ns presenta la possibilitat de col·locar 

contenidors de reciclatge a la zona de pàrquing i per altres anys creiem que es pot tenir en compte. Caldrà 

posar-se d’acord amb l’Ajuntament per sol·licitar-los amb temps. 

Un voluntari contribueix activament per tal que es puguin oferir bosses de roba i de paper pels lots dels àpats 

i des de l’ajuntament se’ns faciliten. Valorar també poder reciclar més a consciència i utilitzar tots els gots i 

coberts d’algun material que no sigui plàstic. 

 
L’any passat alguns usuaris van preguntar per FreeWifi i enguany alguns han demanat poder fer ús d’algun 

punt amb ordinador i accés a Internet però per la situació excepcional a les oficines de Creu Roja no ha pogut 

ser. Per situació excepcional de Covid-10 i perquè enguany l’assemblea de la Creu Roja ha estat amb obres i 

tampoc hi havia encara un espai destinat a aquest tipus d’usos a diferència de l’any passat. 

 
Per a propers dispositius, és recomanable buscar una altra ubicació més aïllada dels sorolls, el fred i certes 

situacions meteorològiques. 
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Goteres i pluja 
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Estat de la carpa de socors després del temporal de vent i pluja 
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Restes de brutícia i aigua que quedaven el dia següent dels dies de pluja i vent 

 
PROTOCOLS COVID-19 

 
L’espai de la pista s’ha sectoritzat per tal de poder comptar amb una zona de rebuda, una zona de cuina i 

menjador, una zona de llits per a usuaris pendents de resultats de Covid-19, una zona de llits per a persones 

negatives en Covid-19 i una zona on s’ha instal·lat una carpa per poder aïllar casos de Covid19 mentre 

s’esperava el transport sanitari. També hem comptat amb una carpa equipada per a poder socórrer en el cas 

que hagués estat necessari. 

 
A nivell de mesures es tenia en compte que ja des que les persones usuàries esperaven per entrar, 

mantinguessin les distàncies de seguretat. Un cop es disposaven a entrar se’ls prenia la temperatura i 

s’apuntava en el registre corresponent. Es canviaven ells mateixos les mascaretes,  es desinfectaven les mans 

amb solució hidroalcohòlica i se’ls facilitava una mascareta nova. 

 
Seguidament se’ls donava el material higiènic d’un sol ús, una tovallola neta i xancles ( podien utilitzar les 

seves si eren a l’alberg de dies anteriors) i procedien a esperar per tal de dutxar-se mantenint en tot moment 

les distàncies de seguretat. 

 
Hem disposat de dos vestuaris, un que hem assignat a usuaris pendents de resultat PCR i l’altre que hem 

assignat a persones amb resultat NEGATIU. Tan sols dues dutxes per vestuari han estat disponibles per tal de 

garantir la distància de seguretat entre usuaris, que entraven de dos en dos a aquests. Cada vestuari 

disposava tan sols d’un lavabo i per això des de l’ajuntament s’ha reforçat l’equipament amb cabines ToiToi, 

una assignada a persones pendents de resultat, una assignada a persones amb resultat negatiu de Covid-19, 

una assignada a persones voluntàries de la Creu Roja i a personal tècnic i la darrera aïllada a l’espai 

provisional de positius destinada únicament a les persones positives aïllades. Tot i així, valorem que caldria 

poder disposar de més vestuaris per tal de poder agilitzar el temps destinat a dutxes ja que el gruix de 

persones usuàries ha disposat tan sols de dues hores per dutxar-se i sopar. 
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Se’ls donava roba de llit neta per tot aquell qui calia que estigués en aïllament fins a tenir els resultats de PCR 

i Serologia. Es donava roba de llit neta tot sovint per la resta de persones usuàries. Així doncs les zones de llit 

eren dues, la zona d’aïllament amb llits per a pendents de resultat i la zona de llits per a persones que havien 

donat negatiu en Covid-19. 

 
Si es comunicava que la persona era positiva, s’aïllava en la carpa de positius que tenia capacitat per a cinc 

persones amb la distància de seguretat en el seu interior i que disposava de dues taules amb cadires per tal 

que els usuaris poguessin menjar-hi. En cap moment la persona tècnica o voluntària entrava en aquesta 

carpa d’aïllament. La persona a part de rebre les indicacions de la persona tècnica que treballés aquell dia, 

rebia una trucada de personal sanitari que l’informava de quin serien els següents passos. Seguidament i al 

cap d’una estona el personal d’infermeria venia completament equipat amb Epis per tal de prendre les 

constants vitals de la persona. La persona restava en aïllament tota la nit fins que l’endemà a primera hora el 

transport mèdic es disposava a traslladar-la a l’hotel-hospital per a persones positives de Covid-19 instal·lat a 

Hospitalet de Llobregat. 

 
Ens hem trobat, tal i com hem dit, que hi havia persones que es negaven a la idea de l’aïllament i aleshores el 

personal tècnic amb l’ajuda de la persona de seguretat fèiem la tasca mediadora fins que la persona accedia 

a descansar. En algun cas vam haver de demanar presència policial  perquè ens trobàvem que per una banda 

nosaltres no podíem retenir a ningú però per altra banda tampoc podíem deixar marxar aquella persona que 

representava un perill per la salut pública. 

 
En total hi va haver cinc aïllaments, només dos persones de les quals van resultar finalment estar contagiades 

de Covid-19 ja que al principi al només dur-se a terme PCR es va enviar a Hospitalet a dues persones que 

eren positives en PCR però que les proves serològiques van després indicar que no tenien Covid-19 en el 

moment. Els dos següents aïllats van ser el que sí que van passar els 14 dies en quarantena a Hospitalet del 

Llobregat i l’últim aïllat va estar en aïllament a la carpa perquè es va negar en un inici a fer-se la prova 

serològica que va ser la que finalment va descartar que tingués el virus tot i que el PCR si que havia estat 

positiu. Alguns dels falsos positius traslladats a Hospitalet retornaven sense haver rebut nosaltres cap 

document que ens informés de la seva situació. 

 
Totes aquestes mesures van resultar molt positives per tal d’assegurar-nos que les persones que entraven a 

l’alberg ho feien lliures de Covid-19. Observem però que en gairebé un mes que ha restat obert l’alberg tan 

sols es fes una sola vegada les proves a cada usuari no era fidel a la  realitat de que poguessin estar cursant la 

malaltia ja que durant el dia estaven buscant feina i de ben segur que es relacionaven amb altres persones. 

De totes maneres, es vetllava per que les distàncies es mantinguessin en tot moment, almenys a l’alberg. 

 
Es mantenien les distàncies i es van separar els espais amb tanques i cons per tal que també mentre 

esperaven per recollir els aliments estiguessin una persona el màxim separada possible de l’altra. També es 

prenia especial atenció en la disposició de les taules i les cadires un cop seien per menjar en taules amb 

mantells d’un sol ús, aquestes es desinfectaven també després de cada  àpat. 
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Les persones tècniques i les persones voluntàries duien la corresponent mascareta i el guants restaven a la 

seva disposició. La persona tècnica quan treia la roba dels llits disposava també d’un casc amb pantalla per 

protegir-se els ulls i la cara. Comptàvem amb algunes bates de cos sencer per si en calia fer ús. 

 
 

PERSONES USUÀRIES 

 
Capacitat: 54 llits 

Nombre de persones ateses per dia: Màxim de 31 persones diàries. 

 Total de persones ateses durant el període d’obertura: 60 persones. 
 Requisits d’entrada i sortida: 

- Certificat emès per la Policia Local conforme la persona no consta com a donada d’alta a la Seguretat 

Social i conforme se’l autoritza a fer-se la prova PCR + Serologia a l’Escorxador (de dilluns a divendres) 

o a l’Hospital Comarcal (dissabtes, diumenges i festius) 

- Segell al mateix certificat emès per la policia conforme la persona s’ha realitzat les proves 

- Entrevista inicial per a conèixer la persona. 

- Voluntat per treballar a la campanya de la verema. 

 
 

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 (horaris, normes de 
comportament, higiene, temps d’estada, etc.) 
- Resultats proves PCR i Serologia que rebem a través de correu electrònic encriptat. 

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

valorat d’allargar aquesta estada sempre que quedessin places lliures a l'alberg. 

 
Perfil de les persones usuàries: En aquesta memòria es parlarà d’un perfil general d’usuaris: 

- Homes entre 20 i 65 anys. 

- Amb NIE o Passaport. 

- Amb Permís de residència i de treball. 

- La majoria dels usuaris no tenen domicili fix. 

- Utilitzen el castellà, francès o anglès per comunicar-se. 
- Alguns treballen a les campanyes agrícoles de forma puntual i d’altres es desplacen d’un lloc a l’altre 

durant tot l’any a la recerca de feines al camp. 
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EDAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTA DE MARFIL GUINEA 

GHANA ESPANYA SENEGAL 

TUNEZ

MALI 

RUMANIA

MARROC 

ARGÈLIA

PROCEDÈNCIES 

 
 
 
 

 
Edats: 

 
 

 

Procedències: 
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PAÍS QUANTITAT 

MARROC 31 

MALI 7 

SENEGAL 6 

ESPAÑA 5 

GHANA 4 

ARGELIA 3 

RUMANIA 1 

TUNEZ 1 

COSTA DE 

MARFIL 
1 

GUINEA 1 
 
 

Observacions relatives a les persones usuàries: 

 
 

No es pot obviar que les persones usuàries necessiten cobrir certes necessitats derivades del seu procés 

migratori més enllà de les necessitats bàsiques de menjar i lloc on dormir. 

 
Hem observat que moltes de les persones eren diabètiques. D’aquí la importància de poder oferir també un 

menú més equilibrat. 

 
Alguns dels usuaris han necessitat anar al CAP, s’observa que el CAP Nord que és el que tenen assignat els 

queda més lluny que el Cap Alt Penedès. Van carregats amb les pertinences sempre perquè no han pogut 

deixar-les al alberg excepte en dies de pluja i per tant desplaçar-se fins lluny amb les coses no els resulta gens 

còmode. 

 
Algun usuari puntual ens ha demanat si se li podia costejar el cost d’algun medicament que era per ell 

essencial i tenint-ne la recepta se li ha facilitat el pagament. El fet d’haver de generar un document des de 

l’aplicatiu que ha calgut que ens signessin el mateix dia de l’entrega no sempre  ha estat compatible amb dies 

que potser no hem parat tant a l’oficina per compres o dies en que la persona que ens ensenyava com fer-ho 

no treballava. Calia fer-ho pel moment de l’entrega si o sí perquè podia ser que aquella persona l’endemà ja 

no pernoctés al alberg. 

 
Cal destacar que enguany, més que mai, ha calgut fer-nos entendre de manera clara sobretot per donar les 

indicacions de seguretat relatives a les mesures. Sobretot higièniques en relació a la pandèmia tot i que no 

sempre ha estat fàcil per la diversitat lingüística però aquí cal destacar la enorme tasca del voluntariat que 

sabia varis idiomes, gran part del qual d’orígens molt diversos. També ens hem trobat a diari amb restes 

d’orins als vestuaris. Per això demanem que un altre any es pugui comptar amb més lavabos. 
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No sempre s’ha complert que les persones usuàries hagin mantingut les instal·lacions netes (sobretot els 

vestuaris) i ha calgut repetir continuadament les normes de convivència. 

 
Ha calgut intervenir a nivell policial degut al comportament de varis usuaris i per les persones aïllades que no 

han volgut restar durant catorze dies sense poder trobar feina. Tot i no ser  partidaris de recórrer a la 

autoritat, ja que pensem que mediant ens podem entendre, enguany amb la situació delicada de pandèmia 

ha estat inevitable recórrer als cossos policials en diverses ocasions. 

 
Ens hem trobat amb el cas d’un usuari a qui li van recollir les pertinences i posant-nos en contacte amb 

policia, etc., no les hem pogut localitzar. La policia ha comentat que ens poséssim en contacte amb la unitat 

de servei i ens han facilitat el número d’incidència però no ens han sabut dir on havien anat a parar els 

objectes personals de la persona. 

 
Molts usuaris coneixien l'alberg de campanyes anteriors. No s’han mostrat antraris a anar a buscar els papers 

a la Policia Local, l’any anterior recordem que en alguns casos si que se’ls feia estrany. 

 
A diferència de l’any passat en que la gran majoria dels usuaris tenien treball a la vinya però manifestaven 

que els pagesos contractants no els podien proporcionar allotjament, enguany els temporers han estat a la 

recerca de feina. Observem que pocs usuaris deuen treballar perquè gairebé cap marxa molt d’hora al matí i 

no observem que tornin amb brutícia al vespre. 

 
Enguany podem observar que degut a la situació de poca demanda de temporers al camp, les persones han 

estat allotjades períodes més llargs respecte a altres anys. 

 
Gran quantitat d’usuaris manifesten no tenir lloc on anar passat el període d’obertura de l’alberg. 

 
En general els usuaris han mostrat una actitud receptiva i alguns, fins i tot, han volgut ajudar,per exemple, a 

descarregar les furgonetes, al ser usuaris i més amb la situació actual se’ls ha agraït la predisposició però se’ls 

ha explicat que no podia ser. Cal destacar que aquesta actitud col·laboradora general s’ha mantingut fins i tot 

algun dia que hi ha hagut algun conflicte amb les persones que no es volien mantenir en aïllament i que 

parlaven per telèfon amb el personal mèdic  o amb els familiars fins ben entrada la nit. En aquests casos, la 

resta d’usuaris tot i que això no ha contribuït positivament en el seu descans, no es sumaven a l’enrenou 

procurant de mantenir un  bon clima de convivència. 

 
En total ha calgut expulsar de l’alberg a un parell persones que han posat en perill la convivència a l’espai. 

 

La persona tècnica coordinadora destaca que caldria trobar la manera de coordinar-se amb l’organisme 

competent per tal que es puguin elaborar plans estratègics de recerca de treball que facilitin a aquestes 

persones poder projectar el seu futur laboral si cal amb tips bàsics d’apoderament ja que no es disposa de 

massa temps. Ens cal l’espai i el temps per tal de detonar- los motivació personal. Es podria contemplar la 

opció d’establir un punt de suport jurídic i laboral acotat a les seves necessitats. 
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RELACIÓ OCUPACIÓ/DIES OBERTURA 

35 

 

 

30 

 

 

25 

 

 

20 

 

OCUPACIÓ: 

 
Adjuntem un gràfic on es pot veure quina ha estat l'ocupació per dies d’obertura. 

 

 
Veiem que el dia de més afluència ha estat dia 26 que ja entrada de matinada van venir 10 persones usuàries 

que Policia Local ha localitzat pernoctant en una plaça. Valorem que aquestes persones hagin pogut ser 

ateses i que no hagin dormit al ras, també que a partir d’aquest fet la Policia hagi fet la ronda per localitzar si 

a algú li calia venir al alberg més d’hora però alhora creiem que si l’alberg s’ha d’obrir durant la matinada hi 

hauria d’haver un persona vinculada a Creu Roja que pugui estar disponible durant aquestes hores. Valorem 

que aquesta tasca hauria estat difícil de fer per part de la persona de Seguretat ja que ha implicat: control de 

temperatura per part de dues persones tècniques, presa de dades, entrega de coixins, fundes i mantes, 

alguna cosa de menjar i beure i tot plegat facilitant que es mantinguessin les distàncies i les mesures de 

seguretat i el  silenci per tal de no despertar la resta de persones usuàries. 
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RECURSOS HUMANS 

 
 

Coordinació del projecte. 

 

 
S’ha coordinat el projecte a través de la Coordinadora de l’Assemblea de la Creu Roja de  l’Alt 

Penedès i s’ha comptat amb el suport en la posada en marxa d’aquest per part de la tècnica de 

l’Assembla responsable. S’ha comptat amb el suport i la col·laboració de Serveis Socials. 

 
Enguany volem destacar l’interès per part de l’organisme competent en coordinar-se amb la tècnica 

responsable per poder detectar la presència de persones que poguessin presentar el perfil de ex 

menor no acompanyat per tal de poder-los facilitar eines o derivar-los, però no ha calgut. 

 
La persona tècnica responsable destaca la importància de contemplar reunions internes amb Creu 

Roja ampliant l’horari per generar una coordinació més fluïda. 

Es podria contemplar la opció de que les persones tècniques acudissin a les reunions amb 

l’Ajuntament per tal de no perdre’s detall de tot allò que necessiten saber per fer millor la seva feina i 

també per poder traspassar tot allò a destacar amb el que s’han trobat duent a terme la tasca que els 

ha estat encomanada. És important per les persones tècniques del projecte tenir clars quins són els 

objectius de cada un dels organismes implicats: Ajuntament, Serveis Socials, Creu Roja, etc. Es 

demana, si és possible, de poder disposar de documents o memòries dels altres organismes per poder 

adequar el millor possible l’enfocament del projecte. 

 
El fet que les contractacions es duguessin a terme amb tant poc marge de temps feia que per 

exemple a dia 17 d’agost, la persona tècnica coordinadora responsable no pogués saber amb 

seguretat qui serien els seus companys/es tècnics i tècniques i per tant no podia anar anticipant 

informació de funcionament ja que aquestes altres persones s’introduïen al projecte el mateix dia 

d’obertura. 

 

 
Contractació de tres persones tècniques 

 
 

Les tres persones tècniques s’han contractat de la següent manera: 
 

Tècnica TORN 1: Llicenciada en Comunicació Audiovisual i estudiant d’Integració Social. 
 
 

Tècnic TORN 2: Grau en sociologia i Màster en direcció, intervenció i gestió de serveis socials. 

Tècnic TORN 3: Llicenciada en Dret i titulada en Mediació Comunitària. 
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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. Considerem que el temps previst per la posada a punt 

hauria de ser superior per tal que la persona tècnica coordinadora pugui estar al dia de tots 

els aspectes i pugui fer un bon traspàs a les altres persones tècniques d’altres torns. 

• Coordinació amb els col·laboradors d’aquest any (Serveis Socials, Salut, SEM, Policia, etc.) Per 

a facilitar el treball en xarxa i la comunicació entre els diferents serveis de la campanya de la 

verema. Referent a aquesta coordinació també valorem que seria molt positiu poder haver-

nos reunit amb cada un dels agents per separat i conjuntament amb prou anterioritat com 

per poder resoldre i gestionar millor. 

• Recerca i contractació de proveïdors. Caldria que la persona tècnica coordinadora 

s’incorporés abans a la feina per tal de poder fer una previsió amb més temps i poder buscar 

més empreses col·laboradores i aprofitar les donacions que aquestes puguin fer. 

• Comunicació amb Magatzem i Plataforma Logística de Creu Roja. 

• Trucades a persones voluntàries de la Creu Roja amb motivació per el projecte i que no siguin 

personal de risc. 

• Comunicació i coordinació amb responsable de voluntariat vinculat a socors. 

• Preparació de cartelleria i etiquetes amb indicacions varies per distribuir per tot el dispositiu. 

 
 

Per tal que les tasques organitzatives puguin dur-se a terme de manera més satisfactòria 

caldria que es contemplés l’opció d’incorporar a la persona tècnica coordinadora amb més 

marge per poder posar-se en contacte amb tots els organismes implicats ja que durant la 

segona quinzena hi ha moltes persones treballadores de vacances i aquest aspecte dificulta el 

fet de poder-se coordinar. Enguany finalment l’alberg s’ha avançat però l’any anterior el 

marge de temps des que la persona tècnica coordinadora s’incorporava fins que es 

començava l’alberg, era també reduït. 
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Les tasques que es realitzen durant el temps d’obertura de l’alberg són: 

• Atenció i acollida dels usuaris. Omplir les fitxes de dades, signatura del document referent a 

la protecció de dades, signatura de l’acceptació de les normes de l’alberg, fer fotografies per 

davant i per darrere dels documents d’identitat, fer fotografies dels permisos de la 

Policia...Informar-los a nivell de recursos que han estat al seu abast, facilitar-los mapa de la 

vila amb indicacions dels llocs que necessitaven situar (alguns facilitats per Turisme i d’altres 

impresos per Creu Roja amb indicacions). 
• Contacte a través de trucades amb el CAP si les persones usuàries tenien alguna consulta a 

nivell mèdic. 
• Cerca i coordinació amb els voluntaris. 
• Coordinació amb els proveïdors (bugaderia, fruiteria, Plataforma humanitària, 

Magatzem Creu Roja) i amb Policia Local, Serveis Socials, Salut, SEM, etc. 
• Compres d’aliments i trasllat d’aquests a l’alberg. 
• Recollida de material a magatzems varis. 
• Relació amb els mitjans de comunicació. 
• Tancament del projecte que implica la introducció de les dades relatives als les persones 

usuàries, relatives a cada dia en que hi ha hagut activitat i relatives a les hores que les 

persones voluntàries han dedicat al projecte, així com coordinació amb altres companyes de 

Creu Roja per tal que sabessin quines persones voluntàries havien participat en el projecte i 

quan. La introducció de dades vinculades a cada dia d’activitat per exemple va quedar 

pendent de que la realitzessin les companyes de Creu Roja per falta de temps, per tant una 

vegada més creiem que les persones tècniques caldria que fossin contractades més dies i/o 

hores. 
 

Enguany volem destacar com ja hem dit que per tal de coordinar-nos i fer un bon traspàs entre els 

tres torns ens ha calgut dedicar moltes hores no presencials a través de trucades, missatges i correus 

fora de les hores estipulades dins del nostre dia de torn i també fora d’aquest mateix torn el dia que 

ens tocava. Degut a la situació sanitària també ens ha calgut molta coordinació amb “Salut” i “Serveis 

socials”, així com també amb neteja i bugaderia per tal de minimitzar el risc que hi pogués haver a 

causa de la situació excepcional tant per les persones usuàries, les persones voluntàries com per el 

personal tècnic. 

 
A falta d’hores dedicades a coordinar-se, les persones tècniques es van organitzar per trobar-se de 

manera presencial tres vegades al llarg del període d’obertura i va agilitzar bastant la feina. 

 
Valorem que hi puguin haver dues persones tècniques per torn, potser una més  encarregada de les 

gestions i l’altra del funcionament del alberg però que coincideixin certes hores per poder-se fer un 

bon traspàs. Així proposem que si un altre any es treballa  amb tres persones tècniques per exemple 

tècnic/a 1 i tècnic/a 2 coincideixen el primer dia, tècnic/a 2 i tècnica 3 coincideixen el segon dia , 

tècnic/a 3 i tècnic/a 1 coincideixen el tercer dia i així per la resta de dies. D’aquesta manera es 

facilitaria la comunicació. 

Ens sembla molt necessari que dins de Creu Roja les persones tècniques vinculades de manera 

provisional al projecte puguin dedicar més hores prèvies a l’obertura del alberg a posar-se al dia del 

funcionament intern ja que encara que algunes hagin treballat en el mateix projecte algun any  
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anterior el volum d’informació relativa al funcionament de la organització és alt. Tot i que a nivell 

d’oficina el personal de Creu Roja està sempre molt disposat a posar al dia a les persones tècniques 

creiem que falta poder tenir a més d’una persona de referència a qui poder recórrer cada cop que hem 

de prendre certes decisions que depenen dels protocols interns de Creu Roja i que per la provisionalitat 

de la nostra tasca no sabem. Comptar no només amb una persona que a la vegada està coordinant tants 

altres projectes i que ja té un volum molt alt de feina pot agilitzar la feina. 

 
Cal valorar molt positivament la predisposició de la persona treballadora de Creu Roja que ens facilita 

els trajectes als varis magatzems. Enguany però vam poder comptar durant la primera setmana i 

mitja amb la seva presència al estar de vacances. 

 
 

SERVEI DE VIGILÀNCIA 
 
 

L’Ajuntament s’ha encarregat de contractar el servei de vigilància. 

 
Durant els dies d’obertura de l’alberg humanitari hem comptat amb dues persones encarregades de 

la vigilància de l’alberg, de 20'00h a 08'00h, enguany contractades a través de l’ Ajuntament de 

Vilafranca. 

 
Es comenta entre les persones tècniques de l’alberg humanitari i la Tècnica referent de la Creu Roja 

que, tot i la predisposició de l’equip de seguretat, potser convindria un perfil més vinculat a guarda de 

seguretat que el perfil de persona amb tasques de consergeria per tal de poder lidiar amb les 

situacions de tensió que es puguin donar. Enguany aquestes situacions han estat intensificades per 

les mesures vinculades a la Covid-19 que no sempre agradaven a les persones usuàries que veien 

l’aïllament, en el cas de resultats de Covid-19 positiu, com una mesura que els afectava per la seva 

situació com a persones sense feina. 

 
Una de les persones de seguretat es mostrava inquieta davant de l’exposició diària  i constant a gran 

quantitat de persones tot i fer complir els protocols. Va demanar reiteradament si se li podria fer 

prova PCR ja que vivia amb la seva mare (vam traspassar  les seves peticions a la persona 

responsable), la mare es tractava d’una persona que per la seva edat avançada es podia considerar de 

risc. 

 
Per l’última nit l’empresa de seguretat no comptava en treballar, per sort ens vam poder coordinar a 

través de Serveis Socials amb temps i deixar-ho lligat. 
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VOLUNTARIAT: 

 
Aquest any hem comptat amb un equip de 50 persones voluntàries, amb horari de 18'00h a 

22'00h. Les tasques que realitzaven són: 

 

• Muntatge dia 21 d’agost (9'00h a 13'00h) i desmuntatge de l’alberg el dia 15 de setembre ( 

10.30 a 12.45h per voluntariat) 

Per tal de muntar per zones d’aïllament i aconseguir sectoritzar la  pista,  vam comptar amb 

un equip especialitzat en muntar dispositius d’ aquesta tipologia. Es van instal·lar a part dels 

llits separats per zones amb tanques, la zona de cuina i la zona de menjador, també una carpa 

per poder aïllar les persones que en un moment donat calgués si es detectava algun resultat 

positiu en Covid19. 

Pel desmuntatge també vam comptar amb tot un equip de persones voluntàries 

especialitzades en muntatge i desmuntatge apart dels nostres persones voluntàries 

vinculades a l’assemblea Alt Penedès. Van desinfectar tot el mobiliari i també van col·laborar 

amb la brigada a desinfectar cadires i taules. 

 

• S’ ha considerat l’opció de tenir una persona voluntària durant els matins i ha anat molt bé 

de 6.30h a 8’00h per ajudar amb els esmorzars (que enguany també es deixava tot bastant 

preparat la nit anterior, ja que si alguns usuaris marxaven abans que les persones tècniques 

arribessin a les 6’30h i d’aquesta manera podien  disposar de la bossa de l’esmorzar per 

endur-se). Amb aquesta persona voluntària  es podia facilitar que l’espai quedés buit 

puntualment a les 8’00h. No tots els dies però hem pogut disposar de persona voluntària tant 

d’hora al matí. 

 

• Presa de la temperatura, desinfecció de mans i canvi de mascareta (Equip de socors). 

Referent al personal voluntari de socors, concretar en quins moments cal que hi siguin 

presents ( matí i tarda o només tarda?). Han estat disponibles per  actuar si hagués calgut en 

casos de lipotímia, baixades de sucre, parades cardiorespiratòries (ús de DEA). Se’ns comenta 

però que no es poden fer cures, per això trobem necessari poder disposar de més temps les 

persones tècniques per dedicar a les persones usuàries i indicar amb calma on es poden 

dirigir si necessiten atenció mèdica no urgent, etc. 

 

• Introducció de dades referents a zona assignada de les persones usuàries i control 

d’assistència d’aquests, així com tenir al dia el registre en base de dades de les edats per 

exemple entre d’altres dades d’interès. 

Vam disposar d’una persona voluntària fixa tots els dies que pel seu perfil professional va fer 

seguiment humà de la situació dels usuaris que ho necessitaven, valorem que les persones 

tècniques puguin fer també aquesta tasca perquè podria ser que algun any entre els 

voluntaris no hi hagi aquesta figura però per fer-ho es necessitaria que una altra persona 

tècnica pugui estar mentrestant gestionant l’espai. Trobem a faltar també poder donar més 

recursos a les persones usuàries a varis nivells, podent-los derivar sobretot a nivell laboral. 

Per la temporalitat del projecte i per la funció d’aquest entenem que no està pensat poder fer 

una planificació a nivell de facilitar-los apoderament però enguany per la situació de més 

llarga durada que s’ha donat en els casos d’algunes persones usuàries, hauria estat molt 

beneficiós. 
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• Preparació dels pacs del sopar del mateix dia i del esmorzar del dia següent. (Persona 

voluntària fixa que va venir gairebé tots els dies més altres persones voluntàries) 

• Entrega dels lots de sopar. 

• Control dels torns de dutxa. 

• Entrega de mantes, coixins i fundes netes i desinfectades (persona voluntària fixa que ha 

vingut cada dia i que era capaç de comunicar-se per la seva procedència fàcilment a nivell 

d’idioma amb la resta de persones usuàries més altres persones voluntàries que també ha fet 

aquesta tasca.) 

• Acció preventiva. Equip de socors dotat de DEA instal·lat en una de les carpes per tal de 

poder assistir a qui ho pogués necessitar. 

• Es podria contemplar l’opció d’acostar-nos des de Creu Roja pels carrers a persones que 

potencialment puguin necessitar el servei i informar-los de l’existència  de l’alberg. Essent així 

caldrà fer previsió de més usuaris. 

 
 

S’ha d’esmentar que la tasca dels voluntaris és una feina indispensable i és valorada molt positivament, ja 

que sense ells el projecte no hauria estat possible. Com cada any però l’alberg ha coincidit amb dates festives 

molt assenyalades pels habitants de la comarca i això fa que en certs dies les persones tècniques es trobin 

sense suport de persones voluntàries, se li ha d’afegir que enguany moltes de les persones voluntàries que 

havien participat en el projecte altres anys, no ho han fet al ser persones de risc o persones amb contacte 

directe amb persones de risc i per tant ha calgut posar al dia a moltes persones voluntàries que participaven 

per primer cop a l’alberg. 

 
Hem disposat d’un equip de voluntariat molt ric en edats, experiències, procedències, realitats, etc. Que han 

enriquit humanament l’experiència d’una manera molt destacable. 
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FUNCIONAMENT I LOGÍSTICA DE L’ALBERG 

 
06'30h – Arribada de la persona tècnica a l’alberg per a recollir incidències de la nit, servir 

l’esmorzar i atenció als usuaris en cas de demandes. 

 
Els esmorzars consten de: 

 

• Pastes 

• Barretes energètiques 

• Formatgets 

• Mantega 

• Codonyat 

• Llet 

• Cacau en pols(format individual) 

• Cafè 

• Sucre (format individual) 

• Galetes 

• Cereals 

• Suc 

• Fruita 

• Melmelades (format individual, dues unitats) 

• Aigua 

• Pa de motlle 
 

08'00h – Hora límit que els usuaris han de marxar. Tancament de l’alberg. 

 
08'00 a 11'30 –Persona tècnica del projecte situada a l’oficina de Creu Roja realitza tasques de gestió. En 

aquest horari enguany per mesures de Covid-19 ja no hi ha possibilitat del servei de bugaderia que altres 

anys era situat a la Creu Roja. 

 
18'00h –Arribada de la persona tècnica i dels voluntaris/àries a l’alberg. Les persones voluntàries realitzen 

tasques de preparació dels lots del menjar, retirada de les escombraries, col·locació de les estovalles de 

paper. La persona tècnica realitza la retirada de les mantes, llençols i coixins de la zona dels pendents de 

resultat amb les mesures de seguretat i EPIS pertinents, supervisa la desinfecció, neteja i les mesures de 

seguretat en tot moment. 

 
20'00h –Arribada del personal de seguretat. Arribada de les persones usuàries i assignació de llits. 

 
20'30h – Dutxa. 

 
21'00h –A partir d’aquesta hora, es reben els resultats de PCR i serologia .Sopar. Per 

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

 
UNITATS 

Pa de motlle 4 llesques 

Llaunes de tonyina o sardines 3 llaunes 

OIives 1 llauna 

 2 peces 
Fruita  

Calent: arròs o cous-cous o 
Fideus instantanis 

 
1 o 2 paquets 

Formatge 2 porcions 

Barretes energètiques 2 unitats 

Tovalló 2 unitats 

 
 

 
Creiem que és molt necessari poder incloure servei de càtering per els sopars per tal que puguin menjar 

aliments nutritius i amb àpats equilibrats i no repetitius. Incloure menjar calent i pa del dia. 

 
Cal introduir més opcions que puguin respectar les creences religioses de les persones usuàries. 

 
22'00h – Apagada de llums. Descans. Enguany aquest horari s’ha vist alterat en funció de l’hora en que 

arribaven els resultats PCR. 

 
Pel que fa als horaris d’obertura de l’alberg creiem que enguany amb tots els protocols que calia aplicar 

hauria calgut més estona ja que les persones usuàries disposaven de molt poc temps sobretot per tal de 

dutxar-se i sopar. Ideal que haguessin pogut entrar una hora abans. Se’ns va comentar que es podia mirar de 

contractar el servei de seguretat per mitja hora abans però finalment no va poder ser. Per altres anys això 

faria que fos necessari anticipar l’horari de preparació de l’espai perquè la majoria de dies hi havia molta 

feina a fer tot i ser bastantes persones voluntàries. 
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ALTRES SERVEIS 

 
Bugaderia: Enguany no s’ha pogut facilitar el servei de rentadora que altres anys era situada a la Creu Roja 

perquè els usuaris poguessin per torns rentar la seva roba. Les mateixes persones tècniques altres anys 

també posaven rentadores i a la tarda abans d’entrar a treballar a l’alberg passaven per la Creu Roja a recollir 

la roba seca, bàsicament de tovalloles i armilles corporatives per les persones voluntàries, enguany referent a 

les armilles cadascú se la rentava. Altres anys doncs l’accés al servei de bugaderia per les persones usuàries 

es realitzava prèvia demanda a les persones tècniques referents. Enguany però rentar des de la Creu Roja no 

ha estat possible per tema mesures Covid-19 i les persones usuàries han trobat a faltar poder rentar la seva 

roba, els hem indicat sobre planell de quines bugaderies disposa la vila. 

 
Pel que fa a la neteja de mantes, coixins i fundes de coixí s’ha garantit a diari per les persones que estaven a 

aïllament i s’ha procurat que s’anés renovant amb freqüència per a les persones que es trobaven a la zona de 

persones negatives de Covid-19. 

 
Cal destacar que les persones usuàries han estat demanant moltes mantes perquè al estar la pista oberta 

pels laterals, les nits refrescaven molt i també perquè n’utilitzen al damunt del llit per tal de millorar-ne 

l’ergonomia ja que es tracta de llits de lona. 

 
Transport: Es faciliten bitllets de transport dins el territori català a tots aquells usuaris de l’alberg que ho 

sol·licitin i que es valori que no tenen recursos econòmics per a costejar-se’ls. Aquests bitllets es 

proporcionen des de Serveis Socials de Vilafranca del Penedès, des de la Policia i des  del propi alberg. 

En total s’han proporcionat 26 bitllets de tren, principalment a Barcelona, Tarragona i Lleida. 

Ens hem trobat però que degut a la situació excepcional de collites perdudes i la situació de la Covid-19, 

moltes persones usuàries ens demanaven bitllets de tren fora del territori català però no podíem cobrir-ne 

aquesta necessitat. 

 
Volem destacar que l’equipament queda bastant lluny de serveis com el servei d’autobús i de tren 

amb el qual arriben les persones usuàries carregades amb les seves pertinences. 

 

PROVEÏDORS i EMPRESES 

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

Magatzem. El material que ens ha facilitat ha estat 

• Llits (54 unitats) 

• Mantes (150 unitats) 

• 200 fundes de coixí 

• 60 coixins 

• 96 xancles 

• 100 tovalloles de mans 

• 1 carpa petita 

• Kits higiènics masculins 

• Menjar, etc. 

• Protectors de llit d’un sol ús (66 unitats) 
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Des de la Creu Roja s’han donat una seixantena de sacs de dormir que vàrem recollir al magatzem dels Cinc 

Ponts. 

 
Externs: 

Plana Rodona: Proveïdor de fruita. 
 

Comerco: Establiment on s’ha comprat part dels aliments. Ens demanen que els avisem amb antelació de dos 

dies de quan hi anem i no sempre ens és possible perquè segons la afluència no sempre és previsible calcular 

la quantitat de producte que es necessita. 

 
La Bugaderia: Servei de bugaderia. La bugaderia amb la que es contacta prèviament i a la que es demana 

pressupost des de la Creu Roja setmanes abans, quan se’ls truca per confirmar ens informen de que no 

poden fer el servei de garantir la desinfecció amb mesures preventives per la Covid-19. Ens trobem que 

parlem d’unes quantitats massa altes de roba de llit per segons quines empreses i massa baixa per segons 

quines altres. Finalment La Bugaderia ens va poder oferir el servei. 

 
Marclean: Valorem molt positivament la feina ingent que ha dut a terme la persona que s’encarregava de la 

neteja ja que va mostrar una predisposició envejable en tot moment. Així ho hem fet saber a l’empresa. Va 

caldre insistir tot sovint, però, en l’ús adequat d’Epis. 

 
El dia abans del desmuntatge es va deixar l’espai net per tal que les persones voluntàries poguessin duu a 

terme la desinfecció de llits i carpes i la recollida de tot el dispositiu amb la  màxima seguretat possible i 

podent disposar també dels lavabos nets. 

 
L’últim dia per tal que l’espai pogués estar disponible i a punt per als entrenaments del vespre va caldre 

demanar el servei de neteja amb màquina a la qual es va aplicar líquid desinfectant. No hauria estat possible 

tenir-ho a punt si s’hagués netejat amb fregona tota la pista i els voltants a més a més dels vestuaris. 

 
Toi Toi: L’ajuntament en va contractar el servei. Es va haver d’insistir per a la desinfecció diària. La 

mateixa empresa ens preguntava quines mesures a nivell d’equips de protecció havien de prendre. 

 
Càrites: Enguany hem trobat a faltar les donacions de peces de roba tant necessàries quan comencen a 

refrescar les nits i més en un pavelló obert pels laterals. Càrites no oferia servei enguany degut a la situació 

de pandèmia i ens vàrem posar en contacte amb Roba Amiga però ho vam fer justos de temps i tot i que van 

mostrar molt bona predisposició en poder mirar d’aconseguir peces de vestir que no podien vendre, ja no 

vam poder obtenir-la dins el període d’obertura del alberg. En el cas d’aquest any que disposar de roba de 

segona mà no era possible caldria haver pogut valorar també el fet de comprar mudes bàsiques o de fer 

crida de donacions que es poguessin rentar prèviament des de Creu Roja. 

 
La Granja Foods: Enguany volem agrair especialment la seva col·laboració que va complementar molt 

positivament els esmorzars de les persones usuàries. 
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OBSERVACIONS 
 

Es podria mirar de coordinar, abans del començament de l’alberg, la donació de roba d’home a través de les 

mateixes xarxes socials de Creu Roja Alt Penedès: samarretes, samarretes de màniga llarga, mitjons, 

pantalons de treballar, calçat tancat, motxilles, etc. I/o saber ben bé de què podem disposar del magatzem 

de la Creu Roja dels Cinc Ponts. 

 
Trobem molt necessari que les persones usuàries en les properes edicions puguin fer tràmits a la Creu Roja 

podent disposar d’un ordinador i d’alguna persona que els pugui donar un cop de mà si ho necessiten. 

Entenem que aquest any implicava un risc i també que el fet de que l’assemblea estigués en obres no ho 

facilitava ja que no hi havia espai per fer-ho. 

 
Resulta necessari poder assistir des de Creu Roja a les persones tècniques que actuen en el projecte de 

manera puntual i coneixent paulatinament el funcionament intern de l’organització 

 

Enguany podíem disposar de cotxe o furgoneta de la Creu Roja però cada cop que l’utilitzàvem per tal que 

pogués estar disponible per altres usos interns calia aparcar-la a prop de l’assemblea i retornar-ne també 

cada cop, les claus. Això ens dificultava els tempos i era un motiu més per plegar més tard de la feina. Creiem 

que seria ideal disposar d’un vehicle que se’ns pogués cedir durant el període d’obertura de l’alberg, per 

exemple, sempre i quan les compres s’hagin de seguir recollint  al punt de venda. 
 

Enguany s’ha incorporat el microones, la nevera i la cafetera i en fem una valoració positiva. També valorem 

positivament el fet d’haver tingut un telèfon de la feina almenys pels dies que teníem torn. 

 
Hem fet entrega d’alguns aliments que no s’havien utilitzat, al Rebost Solidari. Val a dir que cal que les 

persones tècniques quadrin més durant els últims dies les compres per tal que sobri el menys menjar 

possible. 

 
Per falta de temps el tancament del projecte no s’ha pogut completar al 100% durant la última setmana de 

feina, així que s’ha deixat alguna tasca pendent del projecte per les companyes de la Creu Roja. 

 

Per tal que les persones tècniques es puguin adaptar millor i conèixer el funcionament de l’organització, seria 

recomanat que es pogués ampliar el contracte tal com hem evidenciat en varies ocasions en la memòria. 

Ampliar-lo dies abans pels preparatius i per tal de posar-se al dia i dies després per a poder deixar-ho tot ben 

tancat. 

 
Convidem a les autoritats i certes persones responsables dels diferents organismes a venir a veure l’espai i el 

seu funcionament amb anterioritat. Enguany vam comptar amb la presència de coordinadors autonòmics i 

provincials de Creu Roja quan s’estava acabant el projecte. Pot ser molt interessant de comptar amb 

aquestes visites abans per tal que es pugui valorar si el dispositiu és el més adequat possible. 

 
Podem dir que hem tirat el projecte endavant i ens n’hem sortit d’allò més bé. Hi hem posat totes  les 

nostres ganes, presència i entrega en una situació i panorama mundial excepcional. A seguir treballant per 

poder millorar l’aprofitament dels recursos i el treball en xarxa basat en l’escolta i la cura entre tants altres 

aspectes que intervenen en la planificació d’un projecte d’aquesta  naturalesa! 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones voluntàries i personal tècnic del projecte. 
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� Dades de contractació 

 

 

Font: Observatori de Treball del Gencat. 

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/dades_estadistiques/consulta_interactiva_g

eneral/ 

 

 

 

 

 

DADES CONTRACTACIÓ ALT PENEDÈS 

Nombre de contractes a l'Alt Penedès en el 2020 

Peons agraris, 
forestals i 
pesquers 

Treballadors act. 
agrícoles Total general 

Juliol 123 17 140 

Agost 750 58 808 

Setembre 347 51 398 

Octubre 115 8 123 

Total general 1335 134 1469 

Nombre de contractes a l'Alt Penedès en el 2019 

Peons agraris, 
forestals i 
pesquers 

Treballadors act. 
agrícoles Total general 

Juliol 62 5 67 

Agost 572 66 638 

Setembre 1385 26 1411 

Octubre 219 9 228 

Total general 2238 106 2344 
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� Difusió de la campanya 2020 

o Full informatiu campanya 2020 per a empresaris agrícoles i 

treballadors temporers  

o Full informatiu dels Serveis de la campanya de la verema 2020 

o Full informatiu de condicions d’accés a l’Alberg Humanitari 

o Document recomanacions del Departament de Salut per una verema 

saludable i segura davant la COVID-19 
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NO HO DEIXIS PER A L’ÚLTIM MOMENT! 

 
 
 
 
 
 
 

A MÉS, RECORDA... 

  

 
Per què fer contracte? 
• Deixa les coses clares, els teus drets i les teves obligacions. 
• Si hi ha contracte, cotitzes a la Seguretat Social.                              
• A www.seg-social.es pots accedir a les teves dades, si disposes de 

certificat digital (idCat o d’altres).  
• En el cas del treballador extracomunitari, el contracte fa possible la 

renovació del permís de treball. 
 
Quina documentació necessites? 
• Si ets ciutadà espanyol:  el DNI. 
• Si ets ciutadà comunitari: el NIE o passaport, més el certificat de 

registre (per residir més de 3 mesos). 
• Si ets ciutadà extracomunitari:  NIE amb permís de treball en vigor 

o amb el resguard per haver demanat la seva renovació. 
 
Contracte per escrit? 
• Segons l’Acord Marc de Col·laboració, signat pel SOC i les 

Organitzacions Empresarials i Sindicals de Catalunya, és obligatori 
fer els contractes per escrit. 

• Al contracte s’ha d’especificar: 
° El salari. 
° La jornada de treball. 
° L’horari. 
° El període de prova. 
° I d’altres dades segons estableix la llei. 

 
Quines són les teves obligacions? 
• Facilitar a l’empresari els documents i les dades necessàries per a 

l’alta en el Sistema Especial Agrari. 
• Cotitzar al Sistema Especial Agrari del règim general. 

° Per dies d’alta, si la cotització és de modalitat general o per 
dies d’activitat agrària, si la cotització és per jornades reals: el 
responsable del seu ingrés és l’empresari, que descomptarà el 
seu import de les retribucions del treballador.  

° Per dies sense activitat agrària i cotització per jornades reals 
si el treballador està inclòs al cens agrari: durant els dies 
sense jornada real efectiva – inactivitat-,  la responsabilitat 
correspon al treballador, que haurà de domiciliar el seu 
pagament o recollir el butlletí de pagament durant la segona 
quinzena del mes següent al que corresponguin les quotes i 
ingressar el seu import en qualsevol banc o caixa d’estalvis.  

 
Per altes posteriors a 31/12/2012, la inclusió al cens agrari i, 
per tant, la cotització a càrrec del treballador durant els 
períodes d’inactivitat, és voluntària. Un cop fetes 30 jornades 
reals en un període de 365 dies, pot demanar l’inclusió en els 
3 mesos següents.  Un cop d’inclòs al cens agrari, l’obligació 
de cotitzar es manté fins el dia primer del mes següent a la 
sol·licitud de la exclusió del cens. No són possibles les 
exclusions voluntàries retroactives. 

 

TAULA SALARIAL CATALUNYA 2020 

 
Treballador per a la collita de fruites, hortalisses i raïm 
segons el Conveni Col·lectiu Agropecuari de Catalunya: 
 
SALARI  

° Preu/hora:                   7,38 €/bruts  
° Jornada de 8 hores:   59,11 €/bruts 
° El nombre d’hores setmanals s’estableix en 40         

hores. Aquelles hores que superin les 40 tindran         
un recàrrec del 75% sobre el preu de l’hora         
ordinària, és a dir 12,91  €/bruts per hora extra. 

° Preavís: S’estableix l’obligació de les dues parts         
de preavisar, tant en el cas de fi de contracte com         
en  el cas que el treballador marxi voluntàriament. El         
preavís pel personal temporal és de 7 dies. 

 
 
ALLOTJAMENT 

° Totes les persones mentre estiguin treballant i disposin 
d’un contracte han de tenir allotjament si el seu domicili 
habitual es troba a una distància superior als 75 KM del 
lloc de treball. 

° En cas que l’empresari faciliti allotjament, el dret        
de l’ús pel treballador es limitarà al període de         
durada del contracte i només es podrà ampliar 3        
dies a la finalització del mateix. (Art. 41) 

° Penalització: Si en el termini assenyalat (3 dies 
després del fi de la relació laboral) el treballador no 
abandona l’allotjament, l’empresari podrà descomptar 
de les quantitats pendents d’abonament un dia de 
salari per cada dia d’incompliment, amb un màxim de 7 
dies. 

 
. 

    Campanya de la 

VEREMA 2020 
INFORMACIÓ PER ALS TREBALLADORS TEMPORERS 

INSCRIU-TE JA! 
 

Si vols treballar a la verema et recomanem que t’inscriguis amb temps a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la teva ciutat o zona.  
 

Per inscriure’t has de trucar al telèfon 900 800 046 i demanar cita prèvia  
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CAMPANYA DE LA VEREMA 2020: Del 21 d’agost a 14 de setembre 

QUADRE DE SERVEIS 

SERVEI HORARI LLOC RESPONSABLE 

PUNT  
D’ACOLLIDA I 
D’INFORMACIÓ 

De dilluns a divendres 
De 9:00 a 14.00  
 
Només atenció telemàtica 

Oficina Municipal de Treball 
Plaça Penedès, 4 Baixos 
08720 Vilafranca del Penedès 
938172447 - 669 4254 41 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA 

OFICINA DE TREBALL 
DE LA GENERALITAT 

De dilluns a divendres de 
8’30 a 14 hores  
 
Només atenció amb cita 
prèvia 

Plaça Penedès, 4 1ª planta 
08720 Vilafranca del Penedès 
 
900800046 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICINES DE 
CONTRACTACIÓ 
 

De dilluns a divendres 
De 8 a 15:30 h  
 
Només atenció amb cita 
prèvia 

C/Ponent, 54 baixos 
08720 Vilafranca del Penedès 
938924320 

UNIÓ PAGESOS 

De dilluns a divendres 
De 8 a 14 hores 
 
Només atenció amb cita 
prèvia i a través de la web 

Pl. Àgora, S/N ( Pol. Ind. 
Domenys II) 
08720 Vilafranca del Penedès 
938174123 

JARC 

De dilluns a divendres  
De 11 a 13:00 hores 
 
Atenció presencial 

C/Pau Benach, 9 local dret 
08720 Vilafranca del Penedès 
938171016 

ASS. VITICULTORS 

Dilluns a  Divendres de 
09:00 a 18:00 
 
Atenció presencial 

Passeig. Camp dels Rolls, 1-3 
Baixos 
08720 – Vilafranca del Penedès 
938199910  

ADECCO 

Dilluns a  Divendres de 
09:00 a 18:00 
 
Atenció presencial i amb 
cita prèvia 

Rambla de la Girada, 11, baixos 
08720 – Vilafranca del Penedès 
 
938172588 

MARLEX TREBALL 
CATALUNYA 
 

Dilluns a  Divendres de 
09:00 a 18:00 
 
Atenció presencial i amb 
cita prèvia 

Av. Barcelona, 85-87 
08720 – Vilafranca del Penedès 
93 8924162 

MANPOWER 

De dilluns a divendres de  
9 a 18h 
Només atenció amb cita 
prèvia. Imprescindible 
registrar-se prèviament a 
la web 

Ctra. de Barcelona nº 12 
08720- Vilafranca del Penedès 
938902066 

RANDSTAD 
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CAMPANYA DE LA VEREMA 2020

Informació acreditació accés Alberg Humanitari 

� Si no vius a l’Alt Penedès i encara no has trobat feina durant la 
campanya de la verema pots accedir a l’alberg humanitari un 
màxim de 3 dies.  

PER ACCEDIR A L’ALBERG HUMANITARI:
� Adreçar-te a les dependències de la POLICIA LOCAL.

C. Pati del Gall, 16, des de les 9.00h fins les 21.00h
� Sol· lic itar la comprovació conforme no estàs donat d’alta a 

la seguretat Social, presentant el DNI o NIE.

La polic ia local expedirà un document justificatiu que hauràs 
de presentar a l’accés de l’alberg humanitari

SEGUIDAMENT S’HAURÀ DE REALITZAR LA PROVA PCR

LLOC I DATES:
� De dilluns a divendres:

ESPAI CULTURAL L’ESCORXADOR. C. Escorxador, 21.
Vilafranca del Penedès

Del 17 al 20 d’agost de 16.00h a 19.30h
Del 21 d’agost al 13 de setembre de 9.00 a 13.30h i de 16.00 

a 19.30h
� Dissabtes, diumenges i festius:

HOSPITAL COMARCAL – URGÈNCIES. Vilafranca del
Penedès

De 12.00 a 13.00h i de 16.00 a 17.00h
Els sanitaris cert if icaran que la persona s’ha fet el PCR

Atenció!!! Sense aquests documents no es podrà accedir a
l’alberg humanitari.
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� Difusió de la campanya 2020 

o Notícies 
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