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?Entitats ecologistes denuncien la
problemàtica dels purins a
Catalunya davant el Departament
d'Agricultura a Barcelona
Una tretzena d'entitats ecologistes s'han concentrat davant del Departament, on
han realitzat una 'performance' reclamant mesures per frenar l'impacte ambiental
dels purins | Ecologistes de Catalunya denuncia que la densitat de granges de
porcs en les deu comarques on es produeix el 75% de porcs ha arribat a 614
porcs per quilòmetre quadrat

Acció d'entitats ecologistes davant la seu del departament d'Agricultura de la Generalitat, a Barcelona |
Ferran Domènech

Que a Catalunya hi ha molts porcs ja se sap; tanmateix, la situació està arribant a límits insospitats.
Tal com denuncien les principals entitats ecologistes de Catalunya, el 41% de les masses d'aigua
subterrània de Catalunya estan contaminades per nitrats, en gran part degut a l'ús dels purins
com a fertilitzant. Ho han denunciat aquest dimecres al matí amb una acció davant del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la qual un grup d'activistes
disfressats de porcs exhibien cartells amb el lema «Els porcs catalans no sabem on anar a
cagar».
La portaveu d'Ecologistes de Catalunya, Marta Ball-Llosera, també ha denunciat que «la densitat
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del nombre de granges de porcs en les deu comarques on es produeix el 75% de porcs ha
arribat a 614 porcs per quilòmetre quadrat». Això provoca greus afectacions: «les emissions
d'amoníac de les dejeccions ramaderes són un dels gasos d'efectes hivernacle que més
incidència tenen en el canvi climàtic», denunciava Ball-Llosera. Un altre problema derivat de la
macro-indústria porcina és que, segons les entitats ecologistes, 139 municipis de tot Catalunya
tenen concentracions de nitrats per sobre del límit permès en la xarxa d'abastament d'aigua.
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Les entitats que han pres part de l'acció formen part de la federació Ecologistes de Catalunya
(EdC), que engloba els principals grups ecologistes del territori: ADENC (Vallès), Associació
Naturalistes de Girona (comarques gironines), CEPA (Barcelonès), GEPEC (comarques
tarragonines), Grup de Defensa del Ter (Osona i Ripollès), IAEDEN-Salvem l'Empordà (Empordà),
IPCENA (comarques lleidatanes), Justícia Alimentària, Limnos (Pla de l'Estany), Salvem els Plans
de Conill (Urgell), Salvem l'Empordà de purins (Empordà), Vall del GES (Osona) i Verds de
Badalona (Badalona). Aquestes entitats han presentat al registre del Departament un manifest
amb la llista de problemàtiques derivades de l'activitat porcina industrial però també una sèrie de
mesures per fer-hi front. Entre aquestes mesures, EdC proposa la suspensió de llicències relatives
a noves sol·licituds o ampliacions de granges de porcs o la prohibició d'incrementar la càrrega de
dejeccions ramaderes en sòls que presenten excés del nivell de nitrats.
La federació EdC va ser rebuda fa poc més d'un mes pel president de la Generalitat, Quim Torra,
i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Així doncs, la d'aquest dimecres és una
nova mesura de pressió per part del moviment ecologista que està veient com les seves demandes
no s'estan complint.
Article publicat conjuntament amb la Directa (https://directa.cat/entitats-ecologistes-denuncien-laproblematica-dels-purins-a-catalunya-davant-el-departament-de-ramaderia/) .
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