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ECONOMIA

AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

Un acord per fer front als purins (III)
n la sèrie d’articles
encetats entorn de la
problemàtica causada
pels purins i les dejeccions ramaderes, la Fundació
Agrícola Catalana ha apuntat
el problema complex mediambiental que suposa la ramaderia intensiva en moltes
comarques catalanes. Juntament amb altres sectors, com
ara l’agricultura intensiva i
l’horticultura, la ramaderia ha
contribuït a la contaminació
dels aqüífers amb nitrats procedents de nitrogen excretat
pels animals, que és aplicat a
l’agricultura de forma incorrecta i, en algunes zones, insostenible.
La distribució territorial de
les explotacions ramaderes i el
fet que actualment una part
estiguin deslligades d’activitats agrícoles, fa que no hi hagi
prou superfície agrària disponible, i de proximitat, per
aplicar els purins al camp en
dosis agronòmiques, i es generen, en determinades comarques, problemes de concentració i de contaminació.
Per gestionar de forma eficient l’aplicació de purins en
els terrenys agrícoles, cal
afrontar el problema des d’un
punt de vista global i optimitzar recursos i inversions, tenint en compte que els projectes que vulguin resoldre les
repercussions mediambientals
de les dejeccions ramaderes
s’hauran de construir des d’un
enfocament territorial. I també caldrà tenir en compte les
necessitats individuals dels ramaders, de manera que puguin elegir la millor opció per
gestionar els purins que en
genera l’explotació.
Així, hi ha ramaders que
disposen de superfície territorial, pròpia o arrendada, on
aplicar els purins. En els casos
en què no disposin de terreny,
caldrà que optin per fer un
pretractament dels purins,
amb separació de sòlid i líquid,
o altres, i aplicar el líquid com
a reg. El sòlid, via compost, és
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un producte que es pot comercialitzar, ja sigui a empreses de jardineria o altres. Una
altra possibilitat és establir un
contracte amb una empresa
gestora de residus que assumeixi la redistribució dels purins a un conjunt de terres,
fora del marc de l’explotació. O
bé la participació, juntament
amb altres ramaders, en plantes de cogeneració existents.
Hi ha prou tecnologia per
portar control i obtenir una
traçabilitat absoluta de les
aplicacions de purins a l’agricultura. N’hi ha també per fer
pretractaments a les granges
perquè disminueixin els nivells de nitrogen i de fòsfor
dels purins. I també n’hi ha
per depurar els purins i treure’n adob sòlid i aigua sense
depurar.
Ara bé, hem de tenir clar que
pocs ramaders invertiran en
tecnologia de tractament de
forma individual, ja que les
amortitzacions d’obra civil i les
despeses de funcionament i de
gestió s’haurien de fixar en un
període de 15 a 30 anys. D’altra
banda, la Comissió Europea
vetlla amb especial cura perquè
no hi hagi subvenció pública a
les explotacions de porcí, tant
si es tracta de noves inversions
productives com d’inversions
per a l’emmagatzematge o
tractament de purins.
Per tant, i d’acord amb el
principi que inspira la Comissió Europea, que es pot enunciar com “qui contamina, paga”, els costos del tractament
de purins, sigui quina sigui
l’elecció dels productors,
s’hauran d’assumir sense ajuts
públics.
En aquest punt, doncs, l’eficiència econòmica haurà de
marcar les pautes que s’han de
seguir. L’administració té davant un repte important, d’acord amb les qüestions que
hem exposat, i és establir els
criteris i les condicions d’apli-

cació de purins i dejeccions
ramaderes, amb un control
dels llocs on es porti a terme.
Alhora, l’administració haurà
d’autoritzar els diferents sistemes de tractament de les dejeccions i seguir avançant en
les homologacions dels més
eficients.
Les empreses de gestió de
purins hauran de treballar en
tres fronts: la gestió adequada
dels purins per a adob a les
terres, els pretractaments i
tractaments en granja amb
tecnologia mòbil –per passar
d’una granja a l’altra tenint en
compte el cost real del transport a les terres de conreu– i la
gestió dels purins a través de
les plantes. Amb l’optimització
d’aquestes tres línies de servei,
es poden gestionar els purins
d’una comarca de forma rendible econòmicament i mediambientalment.

Cal un pacte sectorial
per establir els
criteris per
preservar el medi
ambient
Des de la Fundació Agrícola
Catalana, entenem que apostar pel compostatge dels purins i l’aplicació a diferents
superfícies permetria retornar
a les terres de conreu un adob
orgànic que, a més de no fer
pudor, pot absorbir, en el
moment del compostatge,
restes de poda, fang i compostos orgànics generats a les
ciutats.
A més de tot això, les plantes de compostatge poden ser
una solució per enriquir les
terres amb matèria orgànica i
prestigiar el sector porcí, que
esdevindria doblement des-
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contaminador a l’absorbir determinats residus urbans.
Així doncs, amb els criteris
que fixi l’administració, els ramaders hauran de decidir quin
és el mètode més adequat per
gestionar els purins i les dejeccions ramaderes. Es tracta, per
tant, que cada part assumeixi la
responsabilitat que li pertoca,
amb el desenvolupament del
coneixement necessari per
portar-ho a terme: els grangers,
criar porcs, els agricultors, fer
rendir els conreus, les empreses
de gestió, desenvolupar tecnologies i logística d’aplicació de
purins, i l’administració donar
suport i establir els criteris
adequats.
Efectivament, qualsevol via
de solució haurà de comptar
amb un pacte sectorial i territorial que no serà fàcil, ja que
hi ha molts factors que hi influeixen de forma negativa. Hi
ha condicionants polítics, interessos econòmics dels qui fins
ara no han assumit els costos
mediambientals, interessos comercials a l’hora d’instal·lar
grans plantes de producció en
zones concretes, entre d’altres.
Ara bé, treballar per un acord
entre totes les parts significa
garantir la viabilitat de les explotacions a mig i llarg termini.
La cultura del diàleg significa responsabilitat compartida.
Per això, encara que impliqui
fer front a les nombroses dificultats que puguin sorgir, l’acord a què s’arribi tindrà més
garantia d’èxit.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana apostem per la solució individualitzada per part
dels ramaders a l’hora de triar
la millor manera d’assumir la
responsabilitat que els pertoca
en les dejeccions ramaderes. I
també apostem per un pacte
entre el sector i el territori per
establir les opcions i els criteris
que han de fixar la preservació
del medi ambient en un entorn productiu, sobretot perquè el sector porcí és una de
les activitats econòmiques més
importants del nostre país.

ACS vol entrar
en la gestió
d’aeroports a
Espanya amb
Abertis i AENA
Redacció
MADRID

El president del grup constructor ACS, Florentino Pérez,
ha expressat l’interès de la seva companyia per entrar en el
negoci de la gestió d’aeroports
a Espanya amb Abertis i AENA,
que han formalitzat una societat conjunta per dur a terme
aquesta gestió. Segons Florentino Pérez, la coincidència
d’interessos entre la companyia Abertis i ACS pot intensificar-se quan Espanya abordi
la privatització del sector. Actualment AENA gestiona 40
aeroports a l’Estat espanyol.
Només el de Ciudad Real és
privat.
D’aquest “important negoci”, en paraules de Pérez –la
idea d’establir una col·laboració entre les dues companyies
i el gestor públic AENA– ja en
va parlar fa pocs dies a Barcelona el conseller delegat d’Abertis, Salvador Alemany. Segons el president d’ACS, es
tractaria d’unificar la gestió
dels aeroports que controla
individualment cada societat,
en tant que en alguns casos
aquestes participacions coincideixen al mateix aeroport.
En aquest sentit, ACS i AENA
tenen participacions en dues
companyies d’aeroports de
Llatinoamèrica, el grup Aeroportuario del Pacífico, que
gestiona 12 aeròdroms a Mèxic, i Aerocali, que gestiona
l’aeroport de la ciutat colombiana de Cali.
Per la seva banda, Abertis va
entrar en el negoci dels aeroports amb la compra juntament amb AENA de l’operador
britànic TBI, que gestiona vuit
aeroports arreu del món.
Respecte a ACS, Florentino
Pérez va manifestar a Europa
Press que té intenció d’anar
elevant la seva participació en
el grup constructor des del
seu actual 6,8% fins a un 9%.
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