El racisme institucional castiga i criminalitza els
temporers de Lleida amb controls policials
Des de la plataforma Fruita amb Justícia Social i SOS Racisme Catalunya denunciem la resposta ineficaç i amb biaix racista
que diversos alcaldes i alcaldesses del Baix Segre, la Generalitat de Catalunya, i la subdelegació del govern de l’Estat a
Lleida han donat davant la situació de desemparament que pateixen les persones que vénen a treballar a la campanya
de la fruita, tot incrementant els controls policials.
Com cada any, milers de persones viatgen per trobar feina al camp. No és nou que sempre han patit menyspreu -fins i
tot en èpoques de bonança-, generat per una lògica discriminatòria on les persones migrants i racialitzades són les que
ocupen les feines més dures, mal pagades i amb menys prestigi social. El racisme institucional i la Llei d’Estrangeria aboca
al nomadisme a moltes persones en situació administrativa irregular, però també a persones amb la seva situació
regularitzada. Els temporers són treballadors indispensables, però no gaudeixen de drets laborals ni socials per poder
arrelar-se a la terra que ells mateixos treballen. Tot i les restriccions de mobilitat durant la pandèmia, no podem ignorar
la desesperada situació en què es troben certs col·lectius, que arrisquen la seva pròpia salut per sobreviure i per fer
arribar la fruita a les nostres taules.
Cada cop més la ciutadania assenyala i qüestiona el paper de les forces de seguretat pública, sobretot per les accions
policials abusives i discriminatòries. El passat 12 de maig alcaldes i alcaldesses de set municipis lleidatans: Alcarràs,
Aitona, Torres de Segre, Massalcoreig, la Granja d'Escarp, Soses i Seròs demanaven en una reunió amb el subdelegat del
govern de l'Estat, José Crespín, incrementar els controls d'estrangeria «per evitar que sensepapers es desplacin o es
quedin al seu municipi per l'efecte crida per treballar a la campanya de la fruita al detectar un augment d'ocupació il·legal
de cases», publicava la premsa local. Davant la petició, el subdelegat va posar a disposició tant Policia Nacional com
Guàrdia Civil si els Mossos d'Esquadra en demanaven la col·laboració. Arran de les queixes, els Mossos d'Esquadra van
incrementar la vigilància i els controls policials en aquells llocs on els treballadors acostumen a refugiar-se o reunir-se.
Davant d’aquests fets, denunciem que les administracions, en comptes de ser garants dels drets de tota la ciutadania i
de donar una solució digna a centenars de persones en situació d'extrema vulnerabilitat, utilitzin els cossos de seguretat
pública per assetjar-les amb dispositius de control, expulsió i criminalització que generen més tensió i hostilitat a la
població i que normalitzen entre el veïnat que les persones racialitzades siguin objecte d’assetjament policial, encara
que no estiguin cometent cap delicte.
Malgrat no haver pogut obtenir dades oficials sobre els controls policials efectuats al Baix Segre, tenim documentades
identificacions realitzades els passats 21 i 28 de maig a les places del Mercat i el Toll d’Alcarràs (punts de trobada de
persones en recerca de feina i temporeres, majoritàriament racialitzades) en operacions conjuntes dels Mossos
d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana.
Alguns alcaldes, patronals agràries i associacions de veïns de Lleida, neguen insistentment l'existència de racisme, però el
que afirmen, així com la realitat de temporers malvivint al carrer o en infrahabitatges, i la impossibilitat per a molts d’ells
de poder regularitzar la seva situació, demostren el contrari. El sistema econòmic neoliberal i el model agrari que se’n
deriva, aboquen milers de treballadors a no tenir drets ni dignitat per assegurar així el màxim de beneficis per a uns
pocs, grans empreses i explotacions.
La lògica racista i utilitarista envers les persones migrades, que les usa quan convé però les rebutja quan no són
necessàries i les intervencions dels cossos policials contra elles són una mostra més d’un racisme d’Estat al servei dels
seus propis interessos que atemoreix, castiga i criminalitza els col·lectius més desemparats. El racisme, la deshumanització
i la invisibilització de les persones racialitzades -sobretot les negres- en aquest país és històrica i es troba als fonaments
del propi sistema.
Exigim als governs competents que assumeixin responsabilitats i que cessin les constants i racistes batudes policials perquè
les persones que venen a treballar a la campanya de la fruita a Ponent siguin tractades amb la dignitat a la qual tenen
dret.

