Nota de premsa: La plataforma Salvem l'Empordà de purins
contacta amb el Parlament i el Govern per obtenir resposta a
les seves demandes
Els col·lectius i les persones agrupades en la plataforma
Salvem l'Empordà de purins han traslladat la preocupació
per l'augment de macro-granges a la comarca als
representants polítics del Parlament i preveuen una reunió
amb el Govern de la Generalitat aviat.

Des de la creació de la plataforma al passat mes de març, s'han fet reunions a diferents
pobles de la comarca (Palau de Santa Eulàlia, Cabanes, Vilajuïga), tots ells afectats
d'alguna manera per la problemàtica de la contaminació dels aqüífers per nitrats que
procedeixen de fonts agràries i de la gestió de les dejeccions ramaderes. Un dels resultats
va ser la reunió amb tres comissions parlamentàries la setmana passada a Barcelona. La
plataforma va ser rebuda per representants de tots els grups parlamentaris (excepte el
PSC que es va disculpar) de la Comissió de Territori, la Comissió d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Aquestes
tres comissions tenen competències en el control de l'acció de govern respecte la
problemàtica plantejada: En el cas de la Comissió de Territori en temes urbanístics (com
és el Pla Director Urbanístic d'Explotacions Ramaderes), la de Medi Ambient i
Sostenibilitat en la contaminació de nitrats dels aqüífers i la d'Agricultura pel que fa els
permisos de noves granges i ampliacions de les existents.
En la reunió amb les tres comissions, membres de la plataforma van explicar la
proliferació de macro-granges porcines a l'Alt Empordà que es dóna al mateix temps que
bona part dels aqüífers comarcals segueixen contaminats per nitrats. La plataforma va
exposar que aparentment no hi ha cap control administratiu de la repartició de les
dejeccions en els camps i que cap govern fins ara ha estudiat la capacitat de càrrega de la
comarca pel que fa el nombre de caps de bestiar i el volum de purins assumibles.
La plataforma va posar en coneixement dels membres de les comissions parlamentàries
la Ponència de sòl no urbanitzable: Explotacions ramaderes de la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme (del gener de 2016), segons la qual a Catalunya
“Les autoritzacions de noves granges i d’ampliació de les existents són
moltes, augmenten cada any i s’acumulen sobre un parc de granges
existent sobredimensionat. Entre noves granges i ampliacions de les
existents, s’ha sol·licitat la construcció de més de 650.000 m2 de sostre el
2015; l’equivalent a 65 illes de l’eixample de Barcelona en un any. (...) Si
hem de fer cas de les notícies sobre la situació econòmica del sector, a
curt-mig termini pot entrar en crisi i deixar una gran quantitat d'edificacions
obsoletes i una herència difícil de gestionar.” (Pàgina 2 de la Ponència que
està publicada a http://territori.gencat.cat.)
La mateixa ponència admet que la situació ha arribat a nivells alarmants quan conclou
que
“El problema no és només “paisatgístic” i ha de ser abordat tant en clau de

