
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR 
 
El 10 de març passat ens vam adreçar per carta a la gerència de la Regió 
Sanitària Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran del Servei Català de la Salut 
(CatSalut) per expressar-li la preocupació de Metges de Catalunya (MC) 
per com es desenvoluparà enguany la campanya de recollida de 
productes agrícoles, des d’un punt de vista sanitari, i quines seran les 
mesures contra la COVID-19 que es posaran en marxa per no repetir els 
errors de fa un any, els quals van provocar el tancament perimetral de les 
nostres comarques. 
 
Un mes després de remetre l’escrit, lamentem que l’Administració no 
s’hagi dignat a respondre’ns i que l’única informació que tinguem sigui a 
través dels mitjans de comunicació. Només en reunions que s’han fet en 
l’àmbit dels nostres centres sanitaris, se’ns ha dit que érem “molt 
pessimistes” i que no ens preocupéssim perquè el col·lectiu mèdic ja 
estava vacunat, com si això pogués evitar l’esclat d’una nova crisi social 
i sanitària.  
 
Creiem que el risc de contagi provocat per les condicions insalubres en 
què malviuen part dels temporers que treballen en la collita és una 
qüestió que interpel·la diversos actors com ajuntaments, organitzacions 
agràries, govern central i els departaments d’Interior, Salut i Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per això, que considerem de vital importància que les autoritats 
garanteixin una acollida digna a les persones treballadores contractades 
per a la recollida de productes agrícoles i a totes aquelles que s'apropin 
a la nostra demarcació amb l'expectativa de trobar feina, i, a més, 
assegurin un control sanitari adient per poder donar resposta a l’aparició 
de possibles brots de COVID-19. 
 
Així, demanem que es facin proves PCR o test d’antígens als temporers 
i se’ls proporcioni equips d’higiene i de protecció. En cas d’infecció per 
coronavirus, se’ls traslladi a centres sanitaris, si escau, o a espais 
habilitats per fer la quarantena, si són asimptomàtics, i, als contactes 
estrets de contagiats de COVID-19, se’ls faciliti un lloc d’aïllament.  
 
En conclusió, sol·licitem conèixer de primera mà el pla de contingència 
adoptat per les administracions i per tots els agents implicats, amb 
l’objectiu d’abordar de manera òptima la campanya de recollida de 
productes agrícoles i protegir de la pandèmia veïns i temporers. 
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