Comunicat de premsa
Victòria pel veïnat dels Masos de Calabuig i la plataforma Salvem l'Empordà de
purins: Denegada la construcció d'una nova macro-granja
L'Ajuntament de Bàscara ha denegat la llicència d'obres perquè el projecte no
compleix les distàncies mínimes amb altres explotacions, com havien al·legat
els veïns. La plataforma Salvem l'Empordà de purins recorda que s'han
guanyat tots els casos denunciats en els darrers anys.
El projecte, pel qual es va sol·licitar llicència d’obres al gener de 2015, preveia la
construcció de tres naus amb un un sostre total de 2.000m 2 per a la instal·lació
d’una explotació ramadera amb capacitat de 2.376 porcs a Calabuig (terme
municipal de Bàscara). Els habitants dels Masos de Calabuig s’hi van oposar
des del principi, al·legant que el projecte no respectaria les distàncies mínimes
amb una riera, amb els habitatges situats a 300m i amb una altra explotació
ramadera de gallines ecològiques. Recordem també que el municipi de Bàscara és
un dels 34 municipis altempordanesos declarats com a zona vulnerable de
contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de la gestió de
dejeccions ramaderes.
A més d’adherir-se a la plataforma Salvem l’Empordà de purins, els habitants de
Calabuig van contractar un advocat per formular les seves al·legacions que ara han
estat estimades per l’Ajuntament de Bàscara. Finalment ha estat l’incompliment
del règim de distàncies mínimes en relació a altres explotacions ramaderes,
que segons l'article 112 b) del PGOU de Bàscara ha de ser d’un mínim de 500m,
que han fet que el consistori hagi denegat el projecte.
Des de la plataforma Salvem l’Empordà de purins constatem que, de moment, tots
els casos de projectes de macro-granges que s'han denunciat des la societat civil,
han acabat ser desestimats, denegats o anul·lats. Ja sigui en la fase administrativa
o pels tribunals administratius. A més d’aquest nou cas a Calabuig, volem recordar
projectes de macro-granges a Rabós i Lladó. En aquests moments s’estan al·legant
projectes de granges a Palau de Santa Eulàlia i a Cantallops. A Pontós un grup local
s'està implicant en la redacció i aprovació d’unes noves normes subsidiàries
relacionades amb explotacions ramaderes que està tramitant l'ajuntament.
D’aquí es poden treure dues conclusions:
-

-

Que malgrat unes mancances importants en aspectes tècnics i/o legals,
els expedients de projectes de macro-granges poden passar els diferents
nivells de la tramitació administrativa i finalment ser aprovats, si no es
denuncien des de la societat civil.
Que és la societat civil que assumeix la responsabilitat i les despeses
econòmiques pel compliment de les normatives relacionades amb el sector
ramader.

Properament, la plataforma Salvem l'Empordà de purins publicarà un mapa amb tots
els projectes de macro-granges en tramitació a l'Alt Empordà i dels que tenim
constància, que il·lustrarà de manera molt gràfica la magnitud de l'amenaça. Des de

la plataforma farem tot el possible per al·legar en contra dels projectes que encara
es troben en fase de tramitació, i estem segurs que en una gran part d'ells també
trobarem aspectes impugnables.
Com ja hem publicat darrerament, la Generalitat és conscient de la gravetat de la
situació de saturació que està vivint Catalunya pel que fa el creixement del sector
ramader, així es van manifestar el Conseller Rull i responsables de les àrees de
medi ambient, de l'Agència Catalana de l'Aigua i d'urbanisme en la reunió que va
tenir la plataforma el passat 9 de juny. Només recordem l'informe sobre els criteris
urbanístics per a les explotacions ramaderes que va redactar la Ponència de sòl no
urbanitzable (Dept. Territori i Sostenibilitat) al gener passat. Pel que fa el règim de
distàncies entre explotacions, que en el cas de la granja de Calabuig ha estat
respectat per l'administració municipal, aquest informe admet que “Probablement ha
faltat control per part de les autoritats ramaderes (...).”
Al creixement exponencial del sector hi hem d'afegir, doncs, la preocupació
per la rigorositat tècnica-legal en les tramitacions actuals per part de les
administracions. És per això que tornem a insistir en la nostra petició d'una aturada
temporal de totes les tramitacions obertes i de no admetre de noves. Abans de
continuar, el Govern de la Generalitat, a través dels departaments competents
(Agricultura, Territori i Sostenibilitat i Salut), ha de revisar la les normatives actuals
i el grau del seu compliment, estudiar la capacitat real de càrrega que té la
comarca –i el país- referent al nombre de caps de bestiar i del volum de
dejeccions ramaderes i solucionar la contaminació dels aqüífers.
Mentrestant: MORATÒRIA!
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