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MEMORIA ACTIVITAT DESENVOLUPADA 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT  

 

Raó Social:   Associació d’Empresaris Agraris de Lleida (ASAJA-LLEIDA) 

Domicili Social:  c/ Enric Pubill, 18 Altell 25005-LLEIDA 

c) Telèfon:   973 234623 

d) Fax:    973 231015 

e) Correu electrònic:  pereaeal@telefonica.net  

f) NIF:    G-25232695 

g) Persona de Contacte: Pere Roqué i Oro (President AEALL-ASAJA LLEIDA) 

h) Àmbit Geogràfic de l’entitat: província de Lleida.  

i) Oficines:  

 

 Oficina central: c/ Enric Pubill, 18 Altillo 25005-LLEIDA 

 Oficines permanents: Oficines a Ponts, Tremp i  Sort 

 Oficines en campanya: Castellnou de Seana, Bovera, Soleràs 

 

INFORMACIÓ SOCIAL DE L’ENTITAT 

 

Nom del President i/o representant 

Pere Roqué Oró 

Any de constitució 

Any 1988 

Finalitat social de l’Entitat/Associació 

Organització agrària destinada a la realització de tràmits i gestió de documentació oficial. 
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Col·lectius als que es dirigeixen les activitats de l’entitat 

Empreses agràries de Catalunya en general i LLEIDA en particular. 

Nombre de socis 

812 socis 

Convenis de representació 

L’Associació d’Empresaris Agraris de Lleida, es la representant d’ASAJA a la província 

de Lleida, i ostenten en la actualitat la representativitat de la sectorial de immigració en 

la gestió de totes les persones que treballen en tot l’estat espanyol per part d’ASAJA en 

l’àmbit agrari. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ DE PARTIDA 

Des de pràcticament la creació de l’entitat, com a solució a la problemàtica de 

l’agricultura de la zona, s’ha gestionat la contractació de personal temporer per a les 

diferents campanyes agrícoles.  

L’entitat ha anat  evolucionant per donar resposta a los necessitats de les dos parts que 

intervenen en la contractació (treballador i empresari), amb  la concentració de 

sol·licituds d’oferta de feina i de demanda de feina, realitzant una recepció de demandes 

de feina dels treballadors,  precaucionant les sol·licituds, confeccionant una llista de 

demandants de feina, i informant als demandants de les particularitats de les feines 

agrícoles. 

CAMPANYES AGRÍCOLES  

Les campanyes principals d’ocupació agrària en temporada a la província de Lleida son 

les de fruita dolça (pomes peres, préssecs, nectarines, cireres, etc.) que afecta a 3 

campanyes genèriques 

 

Campanya d’hivern 2020/2021 (recol·lecció de l’oliva) 

Campanya d’estiu de 2021 (recol·lecció de fruita dolça) 

 Campanya d’hivern 2021/2022 (recol·lecció de l’oliva) 
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Inscripcions per mes: 

Gener 2021 16 

Febrer 2021 31 

Març 2021 29 

Abril 2021 18 

Maig 2021 75 

Juny 2021 137 

Juliol 2021 229 

Agost 2021 247 

Setembre 2021 135 

Octubre 2021 43 

Novembre 2021 41 

Desembre 2021 12 

 TOTAL 1013 

 

 

 

  Contractacions treballadors per campanyes 

CAMPANYA Contractes 

Campanya d’hivern 2020/2021 94 

Campanya d’estiu de 2021 866 

Campanya d’hivern 2021/2022 53 

TOTAL 1013 

 

En les contractacions per campanya (1013) estan comptabilitzades les diferents 

contractacions del mateix treballador en una mateixa campanya quan el contractant no 

és el mateix.  
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Contractacions treballadors per Nacionalitat 

NACIONALITAT TREBALLADORS 

Apàtrides 2 

Algèria 17 

Brasil 1 

Bulgària 1 

Burkina Fasso 3 

Camerun 3 

Checa República 1 

Colòmbia 5 

Congo 5 

Costa de Marfil 17 

Cuba 1 

Dominicana República 4 

España 150 

Gambia 223 

Ghana 5 

Guinea 46 

Haiti 2 

Hondures 1 

Índia 7 

Mali 199 

Marroc 90 

Mauritània 23 

Nigèria 7 

Pakistan 16 

Palestina 2 

Portugal 5 

Romania 58 

Rusia 2 

Senegal 256 

Sierra Leone 1 

Veneçuela 2 

Yemen 1 

TOTAL 1013 
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 En total els treballadors amb contractacions realitzades per l’entitat tenen fins a  

31 nacionalitats.   

 

ACTIVITATS REALITZADES 
 

Les activitats realitzades per dur a terme el programa complet de la contractació dels 

temporers, són les següents: 

- Gestionar sol·licitud d’ocupació dels treballadors 

- Realització d'una llista de demandants d'ocupació 

- Gestió i control de la llista de demandants de feina 

- Recepció d'ofertes de feina 

- Posada en contacte entre ocupador i sol·licitants d'ocupació, amb assistència d'un 

membre de l'entitat com a conductor durant el contacte i exercint de moderador a la 

reunió, per evitar els malentesos produïts per les diferents cultures d'ambdues parts. 

- Cessió de sala per a realització de contacte 

- Control de la documentació i elaboració del contracte 

- Intercessió, si escau, en casos de petits desacords entre ocupador i persona 

contractada. 

- Elaboració de nòmines 

- Realització de liquidació a la finalització del contracte. 

 

Altres activitats complementàries del Pla operatiu Ajuda General al Migrant realitzat per 

l'entitat: 

- Formació per a l’activitat per a la qual se sol·licita l’ocupació. Petita xerrada/curset amb 

explicació de l'activitat de recollida de fruita, nocions de seguretat i salut aplicades a 

l'activitat a realitzar (vestimenta, equip de treball, proteccions solars, risc de 

deshidratació, etc.), consells d'higiene, aspecte personal, etc. 

- Xerrada de seguretat i salut específica si coincideix el Ramadà amb campanya 

agrícola, per evitar problemes a la salut. 

- Informació de les possibilitats de contractació segons períodes. 
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RECURSOS HUMANS I MATERIALS DE L’ENTITAT 

Per a la realització d'aquestes activitats, a més de les oficines de què disposa l'entitat 

s'obren per facilitar aquestes actuacions oficines a pobles situats a les zones de més 

incidència de les campanyes per apropar la gestió i coordinació de les contractacions a 

les explotacions, així, les oficines operatives durant les campanyes gestionades per 

l'entitat són: 

• LLEIDA, Oficines centrals 

• CASTELLNOU DE SEANA, oficina en campanya de recol·lecció de fruita dolça 

• BOVERA oficina en campanya de recol·lecció d'oliva. 

• SOLERÀS oficina en campanya de recol·lecció d'oliva. 

• PONTS, oficina permanent. 

• SORT, oficina permanent. 

• TREMP, oficina permanent. 

• Assistència puntual a pobles durant la campanya, per a la realització de contractacions. 

Per a la realització de les activitats esmentades, a més del personal administratiu (4 

persones) que gestiona les oficines de contractació, es disposa d'un tècnic/coordinador 

per a la gestió, control i coordinació de les activitats a realitzar, així com la coordinació 

amb altres províncies, per a la gestió de les contractacions de personal, amb un total de 

5 treballadors. 

A més de les oficines, equipades amb el necessari per fer les tasques esmentades, 

l'entitat disposa de sala multi usos per a la realització de reunions bé amb ocupadors bé 

amb sol·licitants d'ocupació, per fer xerrades, cursets, etc. 

Així mateix, s'utilitza el vehicle de l'entitat per als desplaçaments del personal de l'entitat 

als diferents pobles on s'obren oficines de campanya. 

 

ECONOMIA CIRCULAR EN EL SECTOR AGROALIMENTARI: 

La nova realitat que ha comportat la posada en marxa de la Nova Normativa d’adobats 

de les terres de conreu a causa de la postes en marxa del Decret 153/2019, de 3 de 

Juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del 

programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats 

que procedeixen de fonts agràries, que controla i fiscalitza les aplicacions nitrogenades 
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agràries, ha provocat un gran desconcert davant l’aplicació de la nova normativa. Es 

necessari, dons, per una banda formar a pagesos i ramaders de les obligacions del 

decret i les seves implicacions, i per altra banda estudiar la possibilitat de trobar eines 

per poder afavorir la creació del mercat de dejeccions de manera que sigui útil, just i 

satisfactori per ambdues parts, es a dir crear sinergies de la Interrelació de ramaderia i 

agricultura (economia circular). 

Per tant des de l’entitat estem desenvolupant l’elaboració d’una base de dades amb 

terres susceptibles d’esser fertilitzades amb dejeccions ramaderes i granges 

interessades amb fertilitzar aquestes parcel·les. Per tal d’obtenir una estratègia “win-

win” que permeti als pagesos abonar els seua camps amb una fertilització intel·ligent i 

protectora del medi ambient i als ramaders donar sortida a les seves dejeccions 

ramaderes transformant-les de un residu (quan estan en les seves bases o femers) a un 

producte fertilitzant en el moment de l’aplicació al camp, que a més estalvia productes 

químics, i per tant una millora del medi ambient. 

La base de dades ha de servir per poder conèixer les parcel·les susceptibles d’acceptar 

dejeccions ramaderes, així com la distancia des de la granja fins les finques de manera 

que es pugui filtrar per la distància entre granja i finques, ja que les condicions que ha 

de reunir l’aplicació de les dejeccions ramaderes segons el tipus de dejecció (purí o fem) 

així com les condicions que ha de reunir l’equip aplicador, varia segons el tipus de 

dejecció, les característiques de l’equip d’aplicació i la distancia entre la granja i la finca 

on es pretengui aplicar les dejeccions. 

Per la elaboració de la base de dades em iniciat aquest 2021 contactes amb l’empresa 

Laning Soft de Lleida, per tal de que col·labori en l’assessorament per la elaboració 

d’aquesta base de dades. 

Junt al desenvolupament tècnic de la referida base, caldrà estudiar com donar les dades 

de manera que no es vulneri la protecció de dades i que sigui còmode i fàcil 

l’acompliment d’aquesta normativa. 

Al llarg del 2022 caldrà prosseguir amb el desenvolupament de la base de dades.  

 

CURSOS: 

Al mes de novembre s’ha realitzat un curs de 60 hores d’agricultura ecològica on-line 

per tal d’apropar el mont rural als nous tipus de producció que va demanant la societat, 

i compromesos amb el medi ambient.  
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Realització de cursos de cuina amb utilització de productes de Km. 0, en diferents 

comarques, Segrià (Aitona), poblacions del Pla d’Urgell (Castellnou de Seana), Segarra 

(Cabanabona), Noguera (Ponts), Pallars Jussà (Tremp), Pallars Sobirà (Sort), Alt Urgell 

(Peramola), Segarra (Cervera), s’han elaborat plats amb fruita dolça, com la pera Flor 

d’hivern, poma Fugi  i figa coll de dama.  

 

JORNADES PRESENCIALS: 

Dins el marc de la formació i la informació del sector agrari, als dos últims mesos de 

l’any s’han pogut realitzar conferencies presencials, i s’ha incidit en la realització de 

Conferencies en diferents poblacions de la Província sobre el Pla Estratègic de la 

Política Agrària Comuna (PEPAC), que es el Pla que regirà els sectors agrari i 

agropecuaris de la Comunitat Econòmica Europea. Sort 9 de novembre, Tremp 16 de 

novembre, Castellnou de Seana 23 de novembre, Ponts 25 de novembre, Bovera 1 de 

desembre, Lleida 8 i 15 de desembre.  

 

 

      Lleida, març de 2022 

El President 

 

 

 

 

Fdo. Pere ROQUÉ ORÓ 


