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MEDI AMBIENT DEJECCIONS RAMADERES

Agricultura posarà nous límits a
abocar purins en terres de cultiu

El 50% de polígons, mal
connectats a internet

Fixarà quantitats màximes de fòsfor i potassi per hectàrea, que se sumaran a la
limitació de nitrats || Per evitar contaminació de terres i aigües subterrànies
SEGRE

R. R.

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat establirà
noves limitacions a l’hora d’utilitzar purins com a fertilitzant
en finques agrícoles. Davant la
normativa actual, que se centra
a evitar abocaments excessius
de nitrats que contaminin les
aigües subterrànies, el futur decret de fertilització posarà límit
també a dos nutrients més que
contenen les dejeccions: el fòsfor i el potassi. Així consta en el
text elaborat pel departament
d’Agricultura, pendent d’aprovació després de sotmetre’s a
informació pública el 2017.
L’última versió del text, que
va rebre el vistiplau del consell
técnic de Govern a l’octubre,
assenyala que els purins proce-

Fira de la Neu a Sant
Llorenç de Morunys
❘ LLEIDA ❘ El pavelló municipial
de la localitat de Sant Llorenç
de Morunys acollirà el proper dia 11 de novembre la
Fira de la Neu del Solsonès,
amb un mercat de venda de
material d’esquí i de muntanya i un espai dedicat a articles de segona mà. El recinte
obrirà a les 10.00 hores i tancarà a les 14.00.

EXCESSOS

Mostres del sòl han
detectat concentracions
de fòsfor excessives en
finques de cultiu
dents de la ramaderia extensiva “es caracteritzen per valors
de fòsfor en excés sobre els de
nitrogen”, per sobre de les necessitats de les plantes conreades. Així mateix, apunta que
aquest desequilibri i l’excés de
potassi és encara més gran quan
s’apliquen dejeccions que han
rebut tractament per eliminar
el nitrogen.
“Els mostrejos de terres en
els últims anys evidencien nivells de fòsfor clarament per
sobre de les necessitats dels
cultius”, assenyala el text del
decret, que fixa quantitats límit
en la presència al terra d’aquest
nutrient i de potassi (vegeu les
claus).
El text preveu anàlisi del sòl

❘ LLEIDA ❘ Només la meitat de
les empreses en polígons industrials de Catalunya tenen
una connectivitat adequada a internet per avançar en
processos de digitalització.
Així ho afirma un estudi
elaborat per Pimec a partir
d’una enquesta a més de 250
firmes a tot el territori català,
que inclou algunes de les comarques lleidatanes. Aquest
estudi es publica mentre la
Generalitat i la Diputació
elaboren el seu projecte per
portar la banda ampla a tots
els nuclis de població i polígons de Lleida.

Bellcaire commemorarà
l’1-O amb una plaça
Imatge d’arxiu d’una cisterna aplicant purins en un camp d’alfals a les Borges.

LES CLAUS

Potassi i fòsfor. Anàlisis de mostres de terra hauran de determinar la
presència de fòsfor i de potassi. Allà on se superi el llindar dels 150 mg
de fòsfor per quilo al terra s’haurà d’evitar aportar-ne més. En el cas del
potassi, la concentració màxima es mesura en parts per milió (ppm) i
varia entre 100 i 600 depenent de la composició del sòl.
Subvencions. Agricultura va fer públiques ahir les bases que regiran
futures convocatòries de subvencions per a la compra d’equips que
mesurin la presència de nutrients als purins i per dosificar l’aplicació
de dejeccions.
en l’elaboració de plans d’aplicació de dejeccions en cultius
i fixa la metodologia que s’ha
d’aplicar per dur-los a terme.
L’aprovació del decret, pendent
des de fa més de dos anys, s’es-

pera per a l’any vinent després
d’una llarga tramitació que s’ha
prolongat durant anys i que ha
inclòs diferents versions del
text.
El control del fòsfor i el po-

tassi pretén evitar la degradació
del sòl agrícola i se suma a les
mesures aplicades fins ara per
impedir la contaminació dels
aqüífers.

Evitar contaminació de l’aire
Per la seua part, el ministeri d’Agricultura ha anunciat
aquesta setmana un nou decret
estatal que inclourà mesures
per evitar la contaminació de
l’aire per l’amoníac de les dejeccions. Un primer pas ha estat
l’aprovació enguany de la normativa que prohibeix aplicar
purins mitjançant aspersió i que
exigeix fer-ho al nivell del terra o mitjançant injecció. Això
obligarà a canviar centenars de
cisternes a Lleida.

❘ LLEIDA ❘ L’aju nta ment de
Bellcaire d’Urgell commemorarà el referèndum sobre
la independència de Catalunya batejant com a plaça 1
d’octubre l’espai conegut com
l’Era del Corberó, davant de
la bàscula municipal. Aquest
canvi al nomenclàtor municipal se sotmetrà a informació pública durant vint dies
abans de rebre l’aprovació
definitiva.

El Soleràs projecta una
sala per a vetllatoris
❘ EL SOLERÀS ❘ L’ajuntament del
Soleràs ha donat l’aprovació
inicial a un projecte per adequar un local com a sala on
celebrar vetllatoris. La inversió necessària per fer-ho s’estima en un total de 80.238
euros.

