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Objectius:
1. La contractació de temporers en origen i el programa d’acollida al nostre país.
- La contractació en origen: igualtat de drets i deures
- Programa d’acollida: acompanyament i suport durant l’estada dels temporers.
2. El codesenvolupament: desenvolupament impulsat, gestionat i executat pels agents de desenvolupament,
immigrants temporers, junt amb la comunitat.
- El mecanisme del codesenvolupament en el projecte de Pagesos Solidaris
- El paper de l’immigrant en el desenvolupament de la seva comunitat.
3. La incorporació de la Responsabilitat Social Corporativa al món agrari.
Resultats esperats:
1. Reflexió conjunta sobre un possible model de contractació de temporers, programa d’acollida al nostre
país i la pràctica del codesenvolupament impulsat, gestionat i executat pels agents de desenvolupament,
immigrants temporers, junt amb la comunitat.
2. Reflexió conjunta sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa en la contractació en origen,
acollida i desenvolupament.
3. Analitzar el model que està construint Pagesos Solidaris- Unió de Pagesos com a resposta a unes
necessitats i demandes del món agrari.
Conclusions:
Relatora: Maria Peix
Les característiques particulars del treball al camp, la dispersió i dimensió de les explotacions, la
competitivitat dels mercats productius i l’estacionalitat a la qual està subjecta la producció plantegen als
pagesos del camp català unes exigències de mà d’obra importants què no poden ser cobertes pels
treballadors presents al país.
L’organització agrària Unió de Pagesos de Catalunya es compromet a donar resposta a les necessitats de
mà d’obra del sector al qual representa a partir d’una experiència de contractació de treballadors en origen
l’any 1999, de la qual no existien precedents.

A partir d’aquesta primera experiència es comença a dissenyar el que avui constitueix el Projecte Integral de
Gestió de fluxes de treballadors de temporada, impulsat per Unió de Pagesos amb el posterior suport
d’Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià i Unió de Pagesos de Mallorca.
Els grans eixos del programa s’estructuren en: 1) Servei de detecció de les necessitats del pagès per tal
d’establir xifres “exactes” en quant a treballadors de temporada, 2) Servei d’intermediació entre empresaris,
pagesos, treballadors, administracions locals, estatals i de països tercers, 3) Establiment de mecanismes
d’acollida que facilitin l’estada dels treballadors durant la campanya agrària en cadascuna de les poblacions
on s’instal·len, 4) promoció d’estratègies de codesenvolupament en les comunitats de procedència a partir
de les remeses enviades i de les accions dissenyades, impulsades i executades pels propis temporers.
Els resultats obtinguts al llarg d’aquests anys demostren el potencial multiplicador del Programa Integral de
gestió de treballadors de temporada a d’altres territoris, com és el cas del País Valencià i Mallorca per a
l’any 2004. No es coneixen programes d’aquesta naturalesa i impacte en d’altres sectors o territoris. Es
parteix d’una experiència innovadora d’actuació en l’àmbit agrari i amb col·lectius migrants que deixa les
portes obertes a possibles noves maneres d’interpretar els fenòmens migratoris com a moviments anadatornada que afavoreixin i contemplin, encara que sigui a petita escala, el difícil equilibri entre les necessitats
dels països emissors i les dels països receptors.
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