Comunicat de premsa Salvem l'Empordà de purins:
Reclamem que tot Catalunya sigui declarada zona vulnerable
En motiu del projecte d'un nou decret de dejeccions ramaderes, les entitats en defensa del
territori demanen que tota Catalunya sigui declarada zona vulnerable i que les actuals
vulnerables es considerin vulnerades. Reclamem que les administracions realment apliquin
les mesures proposades en el nou Decret i que controlin el sector.
Aquest dijous, 16 de novembre, la plataforma Salvem l'Empordà de purins ha escenificat la
presentació de les seves al·legacions al Projecte de 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
amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries a la seu del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Figueres. Membres de la plataforma, amb
màscares de porcs, han acompanyat el president de l'entitat a presentar les al·legacions al registre
d'entrada.
A la mateixa hora, altres grups ecologistes també han presentat al·legacions en les oficines del
seu territori: el Grup de Defensa del Ter (GDT) a Vic i els Naturalistes de Girona (ANG) a Girona.
Les entitats considerem que la situació actual de la contaminació de les aigües subterrànies és
molt preocupant i greu i que hauria de quedar reflectida més clarament en el nou Decret. El sector
ramader s'ha convertit en els darrers anys en una indústria a gran escala i encara està en
expansió: només a l'Alt Empordà hi ha uns 50 expedients de noves granges o ampliacions de
granges en tramitació (consulteu el mapa a la web de Salvem l'Empordà de purins). Aquestes
podrien sumar fins a 100.000 caps de bestiar més als 375.000 (el 2015) porcs que ja tenim a la
comarca.
Paral·lelament, a tot Catalunya també han augmentat les anomenades zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les
dejeccions ramaderes, que la Generalitat va declarar l'any 2000 en compliment de directives
europees. Davant les dades reals, no entenem i no acceptem 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". Segons una avaluació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de 2016, en les darreres
quatre revisions de les zones vulnerables, "s'ha anat ampliant progressivament el nombre de
municipis que s'han inclòs en zones vulnerables, la qual cosa evidencia la progressivitat del
problema en els darrers anys. Gairebé el 34% de la superfície i el 45% dels municipis han estat
declarats vulnerables per excés de nitrats d'origen agrari en les seves aigües”. Una altra dada
alarmant és que, segons el mateix informe, “l'excés de nitrat provoca el mal estat en un 41% de
les masses d'aigua subterrànies a Catalunya”, o dit d'altra manera, gairebé la meitat dels
aqüífers de Catalunya està contaminada. Aquesta contaminació perjudica a molts municipis,
generant més despeses per garantir el subministrament d'aigua potable, i a la seva gent que paga
més o fins i tot ha de comprar aigua embotellada.

No es pot seguir protegint a un sector que, tal com està funcionant actualment, perjudica un gran
nombre de ciutadans, i posa en perill el benestar de les generacions vinents. La brutalitat de la
quantitat de masses contaminades ha d’alertar de la necessitat de conservar les restants, i s'han
prendre les mesures necessàries per no seguir contaminant l’aigua. Considerem que el nou
Decret ha de servir per aplicar les mesures necessàries per canviar la tendència, i no
incrementar els municipis vulnerats. I també ha de tenir en compte les conseqüències d'altres
efectes contaminats de l'activitat ramadera com l'estat dels sòls, la qualitat de l'aire i consum de
recursos hídrics.
Per això, i a banda de la llarga sèrie d'al·legacions tècniques que avui presentem al Decret, volem
destacar la nostra demanda principal que és un canvi de nomenclatura en la designació de les
zones vulnerables: que les actuals zones vulnerables s'anomenin zones vulnerades i que la resta
de Catalunya, davant de l'alarmant ritme de creixement de la cabana porcina, es declari zona
vulnerable. Ens adherim així a l'advertiment que ja va fer els Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS) el 2008 que "que atesa la fragilitat de les aigües
subterrànies caldria valorar la possibilitat d'aplicar la consideració de zona vulnerable a tota la
superfície del país, tal com han fet alguns països europeus (Alemanya, Àustria, Dinamarca,
Finlàndia, Irlanda, Luxemburg, i Països Baixos). D'aquesta manera, el pla d'actuació i totes les
mesures contingudes al decret serien aplicables a tot Catalunya".
Des d'aquesta valoració, en els darrers anys la situació només s'ha agreujat i per això reclamem
un nou articulat més restrictiu per a les zones vulnerades de Catalunya, perquè només així es
podrà complir el nou Decret, que declara tenir com a objectiu “l’establiment de mesures
dirigides a reduir i prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d’origen
agrari”.
I demanem que els condicionants que el nou Decret proposa per a les actuals zones vulnerables,
o sigui vulnerades, s’apliquin a la resta de Catalunya i que el Departament adopti les mesures
reals per imposar i seguir els controls necessaris.
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