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Lliure amb càrrecs el conductor que
va atropellar un ciclista a Albatàrrec.
p.

www.segre.com/comarques
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Part de l’abocador del Pallars Jussà es
convertirà en observatori d’aus.
p.
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medi ambient dejeccions ramaderes

La Generalitat ja controla on aboquen purins
190 cisternes equipades amb GPS a Lleida

Són més de la meitat de les que tenen geolocalització a Catalunya || És obligatori per transportar-los a
més de 10 quilòmetres, per assegurar una aplicació correcta en cultius i evitar abocaments il·legals
r. ramírez

❘ lleida ❘ La Generalitat ja con·
trola els trajectes d’unes 190
cisternes de purins equipades
amb GPS a Lleida. Aquests dis·
positius de localització perme·
ten verificar que les dejeccions
s’apliquen de forma correcta
com a fertilitzant en cultius i
eviten abocaments il·legals. Les
comarques lleidatanes concen·
tren més de la meitat de les 340
cisternes controlades via satèl·
lit que funcionen a Catalunya,
segons dades del departament
d’Acció Climàtica.
Totes les que transporten pu·
rins a més de deu quilòmetres
de les granges on els recullen
tenen l’obligació d’incorporar
aquesta tecnologia. El Govern
ha iniciat aquest mateix mes
una prova pilot a la Segarra i
la Noguera per comprovar si es
compleix la normativa i sancio·
nar qui la infringeixi (vegeu el
desglossament).
La majoria d’aquestes cister·
nes transporten els purins de di·
ferents explotacions ramaderes.
Cada granja té un codi propi que
permet distingir la procedència
dels purins i determinar si les
finques on els apliquen formen
part del pla de gestió de dejec·
cions que té autoritzat l’explo·
tació. Segons la conselleria, un
total de 3.162 a Lleida disposen
actualment d’un d’aquests codis
per fer-los servir en cisternes
amb GPS quan ho necessitin.
Aquest procediment, esta·
blert el 2016, ha anat avançant
en els anys posteriors a les co·
marques lleidatanes. El primer

celebració

la dada

353

granges a Lleida
Són les que han fet servir cisternes amb GPS des d’inicis d’any
a Lleida, i n’hi ha 3.162 amb els
codis necessaris per a això.

240.000

metres cúbics de purins
Gestionats a través de cisternes
amb GPS des de començaments
d’any a Lleida. El 2020 van ser
uns 350.000 metres cúbics.

any, els dispositius registraven
els recorreguts de les cisternes,
mentre que el 2017 van comen·
çar a transmetre’ls directament
a la Generalitat. L’any 2018 hi
havia setanta cisternes amb GPS
a les comarques lleidatanes i tot
just una dotzena de granges re·
gistrades per utilitzar-les. La xi·
fra ha anat en augment fins ara.
Des de començament d’any,
s’han traçat mitjançant GPS les
rutes que han recorregut en cis·
ternes 240.000 metres cúbics de
purins procedents de 353 gran·
ges a les comarques lleidatanes.
Això suposa 966.370 quilos de
nitrogen. L’any passat van ser
350.000 metres cúbics de de·
jeccions de 314 granges, amb
1.469.748 quilos de nitrogen.

Imatge d’arxiu d’aplicació de purins en finques agrícoles de la Noguera.

Examinen cisternes a la Noguera i la Segarra
n Agents rurals examinen cis·
ternes dedicades al transport
de purins a les comarques de
la Noguera i la Segarra. Ho
fan en el marc d’un pla pilot
que el departament d’Acció
Climàtica de la Generalitat ha
posat en marxa aquest mes,
quan l’aplicació de purins en
finques agrícoles es reactiva
després dels mesos d’estiu. Se·
gons fonts de la conselleria,

lengua viua

l’objectiu és desenvolupar una
metodologia que permeti veri·
ficar si les cisternes s’ajusten
a la normativa, per després
estendre aquest procediment
a tot Catalunya.
Així, els agents compro·
ven si les cisternes necessi·
ten portar dispositius GPS
(no és necessari per a les que
fan trajectes de menys de deu
quilòmetres). També inspec·

cionaran altres exigències de
la normativa relativa a les de·
jeccions ramaderes, com si les
cisternes porten conductíme·
tres per calcular la concentra·
ció de nitrats als purins.
També comprovaran si el
sistema per aplicar-los injecta
els purins a la terra o els aboca
al nivell del terra. Els antics
plats i vanos estan actualment
prohibits.

institucions congrés

La Corsa Aran per
sa Lengua premia
Francés Boya

Pobles del Pirineu volen
una llei per a la muntanya

❘ vielha ❘ El col·lectiu Lengua Viua,
dedicat a la promoció de l’ara·
nès, va celebrar ahir a la tarda la
27 edició de la Corsa Aran per
sa Lengua, després d’haver-la
ajornat el mes de juliol per la
Covid-19. En aquesta ocasió,
l’entitat va entregar el Premi
Lengua Viua a Francés Boya,
secretari general per al Repte
Demogràfic i exsíndic d’Aran,
per la seua tasca en favor de la
difusió de l’aranès i la seua pro·
ducció literària i musical.

❘ Lleida ❘ L’associació espanyola
de Municipis de Muntanya va
clausurar ahir a Aïnsa el con·
grés Territori de muntanya:
el repte de la cohesió reivin·
dicant una llei de Muntanya
per a aquest tipus de territoris
que ajudi a pal·liar els seus pro·
blemes i afrontar els desafia·
ments. Durant el congrés es
va posar de manifest la neces·
sitat de dotar aquestes zones
d’un marc normatiu específic
que tingui en compte les seues

Boya va tocar l’acordió a la celebració de la Corsa per sa Lengua.

singularitats i n’afavoreixi el
desenvolupament. La síndica
d’Aran, Maria Vergés, va par·
ticipar en el congrés i va posar
de manifest la transcendència
que té el món rural davant els
canvis de la societat, així com
qüestions com les energies re·
novables i el canvi climàtic.
L’objectiu de l’entitat és pro·
moure les accions necessàri·
es per frenar la despoblació
i generar desenvolupament
econòmic i social.

