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105. Al·legacions al decret de purins
El GDT presenta al·legacions al nou decret de purins
Abans de registrar-les a Agricultura, es fa una acció de protesta
Amb altres entitats, es ‘mengen’ les queixes
Anna Aguilar - vic - 17 novembre 2017
Representants de les entitats que
presentaven les al·legacions, “menjantse-les amb patates”, ahir a Vic Foto:
A.A.

El Grup de Defensa del Ter (GDT),
Lluçanès Viu i VSF-Justícia Alimentària
Global van presentar ahir al migdia, a
la seu del Departament d’Agricultura de
Vic, al·legacions al nou decret de
purins. Abans d’entrar-les a registre,
davant el recinte firal del Sucre, van fer
una acció de protesta en clau
humorística en la qual algunes
persones es van menjar amb patates
les al·legacions (representades per
trossos de pa d’àngel i regades amb un
vi Purí d’Osona DO), “perquè sabem
que seran inútils, ja que s’envien als
mateixos departaments i, per tant, les
nostres reclamacions no seran
escoltades”. A tot Catalunya, una
desena d’entitats que presenten
al·legacions van fer accions de
protesta i el dia 21 (últim dia
d’exposició pública del decret) hi haurà
una acció conjunta a Barcelona.
Ginesta Mary, presidenta del GDT,
va llegir el manifest amb un resum de
les al·legacions presentades. Entre
elles, un canvi de nomenclatura a Osona –“no és zona vulnerable sinó vulnerada”–; la petició d’una comarca agrària i no industrial, i la
necessitat d’una moratòria “per ordenar i racionalitzar el sector porcí”, ja que el 41% de la massa d’aigua a Catalunya està contaminada
amb purins. Les al·legacions diuen que els industrials porcins tenen l’obligació de pagar la descontaminació dels aqüífers i que el purí
és un mal adob: “Quan es tira purí als camps sense cultivar, més del 60% del nitrogen va a parar directament a les masses d’aigua.”
Les entitats exigeixen l’obligació d’anàlisis exhaustives del sòl.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 17 de novembre del 2017.

Ipcena reclama reduir la cabana porcina catalana
Eva Pomares - LLEIDA - 17 novembre 2017
Ipcena va reclamar ahir al departament d’Agricultura, durant la presentació d’al·legacions al nou decret de dejeccions ramaderes, una
“reducció de la cabana porcina”. L’entitat ecologista considera que “amb 17 milions de porcs sacrificats anualment, dels quals el 57% es
produeixen a Lleida, els aqüífers estan al límit”, segons el secretari general d’Ipcena, Joan Vàzquez. Aquest decreixement de les
explotacions “l’hauria de determinar una comissió amb experts tècnics independents, també de països com Holanda i Alemanya, que
redueixen cabana per traslladar-la aquí”, reclamen a la conselleria.

Els ecologistes van presentar ahir al·legacions al nou decret de dejeccions
ramaderes d’Agricultura. Foto: ACN.

El decret, aprovat aquest estiu i en exposició pública fins al 25 de novembre,
ja preveu una moratòria de construcció de granges fins al 2020. Ipcena la
considera “insuficient” i demana a Agricultura que l’estengui a les ampliacions.
“És el truc legal al qual s’acullen ara per ampliar cabana”, assegura Vázquez.
Ipcena vol que la doble moratòria que reclama s’allargui en el temps en funció
del que determinés aquesta comissió. La situació dels aqüífers és “greu”,
perquè “tots els de la plana de Lleida estan contaminats per nitrats”.
“A
Catalunya, l’afectació s’ha triplicat en 17 anys i la Unió Europea està a punt
d’expedientar l’Estat perquè té la meitat dels aqüífers contaminats per nitrats”,
afirma Ipcena.

Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 17 de novembre del 2017.

Salvem l'Empordà de purins alerta que hi ha 50
expedients de granges en tramitació
La plataforma ecologista veu «fluix» el nou decret de dejeccions ramaderes i
reclama controls «reals i efectius»
carme vilà – figueres - 20.11.2017
Un dels membres de l´entitat, ahir,
presentant al·legacions a Agricultura.
conxi molons

Salvem l'Empordà de purins ha fet
al·legacions al nou decret de dejeccions
ramaderes que la Generalitat ha tret a
informació pública perquè creu que no
és prou contundent per combatre la
«preocupant i greu» situació de
contaminació
de
les
aigües
subterrànies.
En el cas de l'Alt Empordà, la meitat
dels municipis de la comarca tenen els
aqüífers contaminats i hi ha una cinquantena d'expedients de noves granges o ampliacions en tramitació que podrien sumar 100.000
nous caps de bestiar en els pròxims anys, fent pujar la xifra als 475.000.
Membres de la plataforma, amb màscares de porc, van presentar al·legacions a la seu d'Agricultura a Figueres. L'entitat va entrar a la
delegació d'Agricultura de la Generalitat a Figueres 34 pàgines d'al·legacions que proposen mesures més restrictives al nou decret. A la
mateixa hora ho van fer el Grup de Defensa del Ter (GDT), a Vic, i els Naturalistes de Girona (ANG), a Girona.
La principal demanda, com han fet altres entitats del territori, és que Catalunya sigui declarada zona vulnerable i que les actuals
zones vulnerables passin a considerar-se «vulnerades», una mesura que ja han pres altres països.
Al marge de les al·legacions, també reclamen al Departament d'Agricultura que els controls previstos a la nova normativa siguin
«reals i efectius». Només així, diuen, es podrà «reduir i prevenir la contaminació pels nitrats d'origen agrari».
Manifesten que estan completament en desacord amb el fet que en el nou Decret s'afirmi que «els darrers anys no hi hagut canvis
significatius de les aigües subterrànies respecte al nivell de nitrats».
Apunten que, segons una avaluació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en les darreres revisions «els darrers anys no hi hagut
canvis significatius de les aigües subterrànies respecte al nivell de nitrats».
Aqüífers contaminats
Una altra dada alarmant, diuen, és que «l'excés de nitrat provoca el mal estat en un 41% de les masses d'aigua subterrània a
Catalunya», cosa que suposa que «gairebé la meitat dels aqüífers de Catalunya està contaminada».
Creuen que el nou decret ha de servir per aplicar mesures que canviïn la tendència en comptes d'afavorir que hi hagi més
explotacions.
El moviment va sorgir a la comarca l'any passat des de diferents plataformes contràries a projectes en algunes poblacions a les que
es va afegir Iaeden. Volen una moratòria per impedir que se n'obrin més.
Informació publicada al Diari de Girona. Dilluns, 20 de novembre del 2017.

La meitat de l’Alt Empordà té els aqüífers contaminats
La plataforma Salvem l’Empordà de Purins considera insuficient el nou
decret de gestió de dejeccions ramaderes i presenta una bateria
d’al·legacions perquè es controli el sector
E.C - Figueres - 17 novembre 2017

Representants de la plataforma Salvem l’Empordà de Purins van escenificar amb caretes de porc la denúncia de la contaminació en
municipis de l’Alt Empordà Foto: PSEP.

Amb màscares de porc a la cara, una delegació de la plataforma Salvem l’Empordà va escenificar ahir davant el Departament
d’Agricultura a Figueres el rebuig al projecte de nou decret de gestió de les dejeccions ramaderes.
A l’Alt Empordà, segons l’entitat, la meitat dels municipis ja tenen els aqüífers contaminats i s’estan tramitant una cinquantena
d’expedients de noves granges o ampliacions d’instal·lacions que farien créixer en 100.000 porcs la cabanya actual, que ja té més de
375.000 caps. Amb aquestes xifres a la mà, els ecologistes consideren que el projecte de regulació que avança la Generalitat és
insuficient per controlar el sector.
En les al·legacions al decret que van entregar ahir, els ecologistes fan extensiva la situació d’aquesta comarca al conjunt de
Catalunya, i remarquen que arreu del país han augmentat les anomenades zones vulnerables en relació amb la contaminació de
nitrats. Atesa aquesta situació, demanen que les actuals zones vulnerables passin a denominar-se “zones vulnerades”, i que el conjunt
del país es classifiqui com a “zona vulnerable”.
Només una nova redacció d’aquest projecte de decret, i amb la garantia de restriccions, controls regulars i sancions als infractors per
part de l’administració, permetrà, segons els ecologistes, aplicar les mesures necessàries per canviar la tendència i no incrementar el
nombre de municipis vulnerats per una contaminació que s’ha anat agreujant.
A la mateixa hora en què a Figueres es presentava aquesta llarga sèrie d’al·legacions tècniques al decret, altres grups ecologistes
també presentaven al·legacions a les oficines del seu territori: el Grup de Defensa del Ter (GDT) a Vic i els Naturalistes de Girona
(ANG) a Girona. En els darrers anys la situació només s’ha agreujat, diuen els ecologistes, i reclamen l’establiment de mesures per
“reduir i prevenir” la contaminació causada pels nitrats d’origen agrari.
LA XIFRA: 375.000 porcs hi ha avui a l’Alt Empordà, una xifra que podria augmentar amb 100.000 més amb els projectes en tràmit.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 17 de novembre del 2017.

Terra de purins
Cinc municipis gironins generen més dejeccions ramaderes de les que
poden assumir
Un total de 82 poblacions amb alta càrrega ramadera se situen en zones
vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats
Banyoles, Camós, Porqueres, Lladó i Santa Llogaia, els més afectats
Ure Comas - girona - 6 novembre 2017
Un camió cisterna
llençant purins en una
finca Foto: ACN.

El decret de dejeccions ramaderes del Departament
d’Agricultura –en informació pública fins al 21 de
novembre–, que, entre altres aspectes, prohibeix fins al
2020 ampliar granges i construir-ne de noves en
municipis situats en zones altament vulnerables,
afectaria en aquest sentit restrictiu cinc municipis
gironins situats a l’Alt Empordà i al Pla de l’Estany. Fins
a 77 poblacions més, sobretot de l’Alt Empordà i el Baix
Empordà, així com del Pla de l’Estany, el Gironès i la
Selva, també se situen en zones considerades
vulnerables, però no es veurien afectades per la
mesura, ja que el seu índex de càrrega ramadera (ICR)
és inferior. Aquest índex expressa la possibilitat d’una
població de gestionar en el marc agrari les dejeccions
ramaderes –que són sobretot de porcí i d’aviram– en la
base agrícola del mateix municipi i dels municipis
contigus; és a dir, la capacitat per gestionar les
dejeccions ramaderes que s’hi produeixen.
Els cinc municipis que es veurien afectats per la
mesura que prohibeix la construcció de noves granges i
l’ampliació de les existents –perquè tenen una càrrega
ramadera superior a 1,2– són, d’una banda, Banyoles,
Camós i Porqueres, al Pla de l’Estany, i de l’altra, Lladó
i Santa Llogaia d’Àlguema, a l’Alt Empordà. En el cas
de Banyoles, per exemple, la conselleria calcula que
les dejeccions que es generen al municipi són de
38.143 quilograms de nitrogen (kg N) i que la superfície fertilitzable és de 375 hectàrees (ha). A Camós, el poble gironí amb més
càrrega ramadera, les dejeccions són de 206.039 kg N i la superfície és de 443 ha. A Lladó, les dejeccions són de 186.622 kg N i la
superfície, de 463 ha. A Porqueres, hi ha 75.341 kg N i 662 ha i, finalment, a Santa Llogaia d’Àlguema, 11.962 kg N i 101 ha.

Els caps de setmana, no
El decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes que el Departament d’Agricultura va presentar al setembre
també preveu la prohibició d’abocar purins els caps de setmana i festius a menys de 500 metres de nuclis habitats i impedir d’aquí a
cinc anys l’aplicació de purins mitjançant la dispersió amb ventall. A més, i entre altres mesures, els titulars de les explotacions
ramaderes i agrícoles hauran de fer una declaració anual relativa a la gestió de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats. Així
mateix, per garantir la traçabilitat del transport de bestiar, si la parcel·la a fertilitzar és a més de 10 quilòmetres o si es tracta d’una
empresa de serveis, caldrà que els equips de transport de dejeccions ramaderes vagin dotats d’un dispositiu electrònic de GPS.
Segons el Departament d’Agricultura, el decret té com a objectiu assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies, garantir la
viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions i buscar un equilibri entre aquesta activitat i el conjunt de la població.
LES XIFRES:
1.437 explotacions d’aviram hi ha a la demarcació de Girona, i gairebé la meitat de les quals se situen a la comarca de l’Alt Empordà.
826.726 tones de fems es produeixen a la demarcació de Girona, segons les dades amb què treballa el Departament d’Agricultura, que
són del 2009.
S’estudia presentar al·legacions al decret
U.C. GIRONA
La plataforma Salvem l’Empordà de Purins, la Iaeden i el Grup de Defensa del Ter estan estudiant si presenten algun tipus
d’al·legació al decret, segons ha explicat la portaveu de la Iaeden, Bàrbara Schmitt, que destaca que el principal problema que afronten
és la tramitació de noves macrogranges a l’Empordà. És a dir, l’augment del nombre de caps de bestiar, sobretot de porcs i de
pollastres, i que, paral·lelament, no es resolgui la contaminació per les dejeccions ramaderes.
La Iaeden calcula que hi ha una cinquantena de tramitacions per fer noves granges o ampliacions de les ja existents dins de territori
empordanès, entre les quals, segons Schmitt, cal parar atenció a la zona de Cabanes i Masarac, municipis fora de la zona considerada
vulnerable i on tenen registrat que hi ha almenys set projectes de noves granges o ampliacions. “Si es tiren endavant, aquests
municipis també es convertiran en zones vulnerables”, hi afegeix Schmitt.

D’altra banda, quan es va presentar el nou decret,
Unió de Pagesos va valorar positivament la moratòria
per ampliar granges o per construir-ne de noves en
zones vulnerables, però va considerar que arribava
“tard” i va criticar l’increment de burocràcia que suposarà
per als ramaders i els pagesos pel fet d’haver de
presentar una declaració anual sobre l’aplicació de les
dejeccions i els fertilitzants.
Cartell contra una granja a Santa Cristina d’Aro Foto: J.
SABATER.

Tones i explotacions
Segons les últimes dades publicades pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb
referència a l’any 2016, a la demarcació de Girona hi ha
un total de 1.437 explotacions d’aviram i 1.020 de porcí.
Són les més abundants al territori gironí i, sobretot, es
concentren a l’Alt Empordà (on n’hi ha 629 d’aviram i
298 de porcí), al Baix Empordà (161 de porcí i 380
d’aviram) i al Pla de l’Estany (també 161 de porcí i 61
d’aviram). Però, pel que fa a la capacitat de les
explotacions, destaquen, a més de les de l’Alt Empordà,
les del Gironès, on, per exemple, hi ha 80 explotacions
d’aviram amb una capacitat total d’1.234.446 caps, per
sobre de la resta de comarques, a excepció de l’Alt
Empordà, que encapçala tots aquests rànquings.
Altres dades del departament també constaten que a
la demarcació de Girona es produeixen un total de
826.726 tones de fems –sobretot a l’Alt Empordà–, i un
total de 2.293.738 metres cúbics de purins, també
sobretot en aquesta comarca.

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dilluns, 6 de novembre del 2017.

Salvem l’Empordà de purins veu “fluix” el nou decret de
dejeccions ramaderes i reclama controls “reals i efectius”
La plataforma ecologista alerta que a la comarca hi ha uns 50 expedients de
noves granges o ampliacions en tramitació que podrien sumar 100.000 caps
de bestiar més
ACN Figueres 16.11.2017
Salvem l’Empordà de purins creu que el nou decret de dejeccions ramaderes que la
Generalitat ha tret a informació pública no és prou contundent per combatre la “preocupant i
greu” situació de contaminació de les aigües subterrànies a tot el territori. En el cas de l’Alt
Empordà, la meitat dels municipis de la comarca tenen els aqüífers contaminats i hi ha una
cinquantena d’expedients de noves granges o ampliacions en tramitació que podrien sumar
100.000 nous caps de bestiar en els pròxims anys. Aquest dijous han entrat a registre 34
pàgines d’al·legacions proposant mesures més restrictives. La principal demanda, com han fet
altres entitats del territori, és que Catalunya sigui declarada zona vulnerable i que les actuals
zones vulnerables passin a considerar-se “vulnerades”, una mesura que ja han pres altres
països. Al marge de les al·legacions, també reclamen al Departament d’Agricultura que els
controls previstos a la nova normativa siguin “reals i efectius”. Només així, diuen, es podrà “reduir i prevenir la contaminació pels nitrats
d’origen agrari”. Membres de la plataforma, amb màscares de porc, han presentat les al·legacions a la seu d’Agricultura a Figueres.
Informació publicada al digital Vilaweb. Dijous, 16 de novembre del 2017.

Reclamen que tota Catalunya sigui declarada vulnerable
en matèria de purins
Figueres (Girona), 16/11/2017 (EFE)
La plataforma ecologista Salvem l'Empordà de Purins ha presentat
al·legacions al projecte de decret de gestió de les dejeccions ramaderes i al
programa d'actuació en relació amb la contaminació per nitrats i ha reclamat
que Catalunya sigui declarada vulnerable en matèria de purins.
Segons informa aquest col·lectiu, els seus integrants han acudit avui a la
seu del Departament d'Agricultura de Figueres abillats amb màscares que
representaven porcs.
Aquesta entitat considera que la contaminació actual de l'aigües
subterrànies és "molt preocupant i greu" després que el sector ramader s'hagi
convertit en els últims anys "en una indústria a gran escala encara en
expansió".
Salvem l'Empordà de Purins assegura que, només a la comarca d'Alt Empordà, hi ha cinquanta expedients de noves granges o
ampliacions en tramitació que sumarien 100.000 caps a les més de 375.000 de porcs existents actualment.
El problema ho fa extensiu a tota Catalunya i assegura que gairebé el 34 per cent de la superfície i el 45 per cent dels municipis han
estat declarats vulnerables per excés de nitrats d'origen agrari en les seves aigües.
Els ecologistes sostenen sobre la base d'informes que gairebé la meitat dels aqüífers catalans estan contaminats i exigeixen que el
nou decret apliqui mesurades per canviar aquesta tendència.
Informació publicada al diari La Vanguardia. Dijous, 16 de novembre del 2017.

Tres entitats ecologistes presenten al·legacions al nou
decret dels purins
Abans, però, han fet una ‘performance’ menjant-se les al·legacions amb
“patates”
Dolors Altarriba - Vic - 16/11/2017
Els membres de les tres entitats menjant patates
amb pa d'àngel (al·legacions) | Dolors Altarriba

Veterinaris sense Fronteres – Justícia
Alimentària Global, el Grup de Defensa del Ter
(GDT) i Lluçanès Viu han presentat aquest
dijous a la delegació del DARP a Vic les
al·legacions al nou decret de dejeccions
ramaderes, que es troba a exposició pública fins
al proper 21 de novembre. Tot i lliurar-les i
conscients que no se’ls acceptaran “perquè les
ha d’acceptar la mateixa administració que ha
fet el decret”, segons va dir la presidenta del
GDT, Ginesta Mary, han fet una performance
davant l’edifici del recinte firal de Vic on es van
menjar el decret –en forma de pa d’àngel– amb
patates, literalment.
Les tres entitats consideren que el nou decret
–que inclou sancions per a qui no faci un bon ús dels nitrats i més control– continua en la línia dels anteriors, “afavorint el sector
industrial porcí català que té un model basat a obtenir carn barata perquè en la producció no es consideren els costos ambientals,
socials i de salut”.
Les al·legacions que presenten van des de deixar de nomenar Osona zona vulnerable, sinó “vulnerada”; tornar a una comarca agrària
i “no industrial”; posar una moratòria durant la qual no es puguin criar més porcs per ordenar el sector reduint el nombre de caps per
adequar-lo a la superfície agrària útil; i que siguin els industrials porcins qui paguin la descontaminació dels aqüífers –a Osona prop del
50% de les fonts estan contaminades–, entre altres.
No són els únics que han presentat al·legacions. En el sentit contrari també ho han fet els industrials del sector, que consideren que
el decret reclama massa “paperassa”.
Informació publicada a El 9 nou. Dijous, 16 de novembre del 2017.

El nou decret de gestió de les dejeccions ramaderes, a
consulta pública
La nova normativa ha d’assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües
subterrànies del país, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la
sostenibilitat de les explotacions ramaderes i agrícoles
Redacció | 16/09/2017
A través d’aquest nou decret el Departament
d’Agricultura vol assegurar la qualitat dels sòls
i de les aigües subterrànies del país. | Foto:
Adrià Costa.

El projecte del nou Decret 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 a
la contaminació per nitrats que procedeixen
de fonts agràries s’ha posat avui en consulta
pública a la web del Departament
d’Agricultura, i en els propers dies es
publicarà l’edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) que dóna
conèixer l’inici del període d’informació pública
de 45 dies, per tal que tothom qui vulgui pugui formular-hi les observacions, els suggeriments o les al·legacions que consideri
oportunes. A través d’aquest nou decret el Departament d’Agricultura vol assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del
país, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i agrícoles.
Per aconseguir-ho, es preveuen tres grans línies d’actuació: la millora en origen en la gestió de les dejeccions de les explotacions
ramaderes, incloent-hi el seu tractament; la innovació i millora en les aplicacions als sòls, mitjançant una fertilització orgànica
d’excel·lència, i el control i seguiment d'aquestes aplicacions, garantint la traçabilitat dels moviments.
Es tracta d’un model de gestió basat en la valorització de les dejeccions com a recurs, amb una fertilització ajustada a les necessitats
dels cultius, una aplicació feta amb maquinària adequada i, fins i tot, quan calgui, en l’exportació dels excedents de nutrients.
Es presenten al sector eines per a millorar la gestió de les dejeccions
La directora general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la
Generalitat de Catalunya, Teresa Masjuan, va inaugurar divendres, 15 de setembre, la jornada de camp ‘Resultats del projecte Life+
Futur Agrari. Millora de la gestió del nitrogen a l'agroramaderia catalana’, que se celebrà a Castelló de Farfanya, i en la qual es van
presentar al sector eines per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes.
‘Futur Agrari’ és un projecte cofinançat pel Programa LIFE+ de la Unió Europea (UE) que, des del seu inici, el setembre de 2013, ha
posat en pràctica tecnologies existents de gestió de la fertilització i tractament de dejeccions ramaderes. L’objectiu és fer arribar al
sector aquelles eines existents per a millorar el maneig de fems, purins, gallinasses i altres adobs, així com per a donar pautes per a
minimitzar els continguts elevats de nutrients en zones de Catalunya amb una elevada concentració ramadera.
Informació publicada a Naciodigital. Dissabte, 16 de setembre del 2017.
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