De tres porquets a cinc-mil truges... Un conte que ha d'acabar ja!
El Tribunal Suprem declara nul de ple dret l’autorització ambiental de la macro-granja de
porcs de Rabós. L'IAEDEN-Salvem l'Empordà celebra la sentència i demana l'aturada
immediata de l'activitat.
Una de les primeres campanyes reivindicatives de la plataforma Salvem l'Empordà tractava
d'aturar la construcció d'una macro-granja porcina al terme municipal de Rabós d'Empordà. Després
de deu anys d'oposició (campanyes i accions, recursos i al·legacions i, finalment, contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya), la nostra persistència ha
guanyat finalment davant del Tribunal Suprem que acaba de confirmar la sentència del TSJC que ja
havia revocat l'autorització ambiental de l'activitat. Aquesta sentència definitiva s'ha aconseguit
gràcies a la implicació de molta gent del poble de Rabós però també de tot l'Empordà i representa
un gran èxit per a la comarca. Demanem l'execució de la sentència que, a més d'aturar l'activitat
immediatament, hauria d'exigir a la Generalitat un estudi per comprovar que no s'hagin afectat els
aqüífers de la zona i l'Orlina.
Recordem que els principals motius d'al·legació foren:
- Considerar que el projecte de construcció d'aquesta granja no garantia que no existís
risc de contaminació de l'aqüífer subterrani de la zona, conegut per l'alta qualitat de
les seves aigües. La granja està ubicada sobre una de les reserves d’aigua subterrània
més important de l’Empordà, que fins al moment no havia estat contaminada per nitrats.
Cal recordar que a la comarca diversos municipis han tingut problemes de potabilitat
d'aigua per aquest motiu. I cada cop més municipis de l'Alt Empordà són considerats
“zones vulnerables” en matèria de nitrats pels decrets dictats per la Generalitat.
- Que no complia el règim de distàncies de l'explotació ramadera a les poblacions ni
amb una altra explotació (1 quilòmetre mínim en els dos casos).
A més, Salvem l’Empordà sempre ha considerat que aquest projecte canviava radicalment el
sistema d'activitat ramadera de la comarca i que es tractava d'un model d’explotació industrial.
Aquest model, lluny de les explotacions amb caràcter familiar, és un esglaó més de la industria
d’engreix de porcí on la figura del pagès esdevé un assalariat més d’una gran companyia
agroalimentària.
Cronologia:
- L'any 2002, encara en fase de projecte, es van presentar recursos i al·legacions, que
van aconseguir aturar d'entrada el projecte inicial, però, després de la seva reformulació, el llavors conseller de Medi Ambient Ramon Espadaler va atorgar
l'autorització ambiental a l'activitat.
- L'any 2003 la plataforma Salvem l'Empordà, un cop exhaurida la via administrativa, va
interposar un contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
contra l'autorització ambiental. Tot i això, els promotors van iniciar les obres de
construcció i el funcionament de l'activitat. Salvem l'Empordà va fer nombroses accions
públiques demanant que s'aturés al projecte fins a la sentència judicial.
- El juliol de 2007 el TSJC dicta sentència d'aquest estimant el recurs i revocant
l'autorització ambiental, la qual declara nul·la i sense efecte. El jutge considera que no
s'hauria haver concedit l'autorització a una granja que no compleix les distàncies
mínimes amb els nucli de Mollet de Peralada, amb les granges limítrofes i amb el riu
l'Orlina. Salvem l'Empordà exigeix l'aturada immediata de l'activitat en compliment de la
sentència judicial. L'empresa promotora Ramsalt SA recorre la sentència al Tribunal
Suprem.
- A l'octubre 2011 el Tribunal Suprem confirma el sentit de la sentència del TSJC i
ratifica la nul·litat de ple dret de l’autorització del Conseller de Medi Ambient per haver
vulnerat el règim de distàncies.
Properament convocarem a la tercera i última PORCADA de Rabós per celebrar aquest èxit i,
esperem, també la execució de la sentència. I dediquem la victòria a una gran col·laboradora i
amiga de Salvem l'Empordà i veïna de Rabós, que ja ens ha deixat: Per tu, Glòria!
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