
 
 

       

Càritas Arxiprestal Manresa. 
Tel: 938721542     caritasmanresa@caritasmanresa.cat      
 

Des de

  Juliol 2020                                                    

 

   

 

ha estat la resposta que s’ha donat als treballadors 
que han preguntat, espantats, sobre els contagis
 
La situació dels temporers que treballen en la campanya de la 
fruita a Lleida és un problema estructural, i amb la Covid
ampliat, com si s’hagués produït  “un efecte lupa”
 
CCOO denunciava les condicions laborals que han d’afrontar els 
treballadors temporers 
sector carni. 
 
El sindicat UP assenyala que la situació dels temporers i de les 
persones en situació irregular que dormen al carrer en ciutats com 
Lleida és un problema “social” i no pas del sector agrari
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...tot allò que deixàveu de 
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“Calla i treballa”, 

a estat la resposta que s’ha donat als treballadors 
que han preguntat, espantats, sobre els contagis

La situació dels temporers que treballen en la campanya de la 
fruita a Lleida és un problema estructural, i amb la Covid
ampliat, com si s’hagués produït  “un efecte lupa”, 

CCOO denunciava les condicions laborals que han d’afrontar els 
treballadors temporers  en la campanya agrícola i també en el 

El sindicat UP assenyala que la situació dels temporers i de les 
ersones en situació irregular que dormen al carrer en ciutats com 

Lleida és un problema “social” i no pas del sector agrari
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...tot allò que deixàveu de fer a un d’aquests més petits,
m’ho negàveu a mi.
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fer a un d’aquests més petits, 
m’ho negàveu a mi. 
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