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El GDT denuncia a Europa un
excedent de purins a Osona «que
ompliria la Plaça Major de Vic»
Â El Grup de Defensa del Ter (GDT) ha fet arribar als grups amb representaciÃ³ al Parlament
Europeu una denÃºnciaÂ sobre les presumptes irregularitats que s'estan cometent per part de les
administracions comarcal i autonÃ²mica en la gestiÃ³ de purins a Osona.Segons el grup
ecologista, actualment s'estÃ generant un excedent de purins de 120.000 metres cÃºbics anuals
que no reben cap mena de tractament: "una quantitat que ompliria la plaÃ§a Major de Vic amb
una alÃ§ada de 33 metres, l'equivalent a 16 pisos", segons el GDT.A mÃ©s, les mateixes fonts
alerten que "un cop materialitzada la sentÃ¨ncia del Tribunal Superior de JustÃ-cia de
CatalunyaÂ d'enderrocament de la planta de purins de l'Esquirol, es passarÃ a uns 220.000 metres
cÃºbics escampats sense cap mena de control". (A la foto, manifestaciÃ³ contra la planta de
purins de l'Esquirol, el 2002, amb la presÃ¨ncia de l'aleshores diputada d'ICV, Bet Font).
Segons ha explicat Toni Ballús, membre del GDT, aquesta situació és il·legal i impròpia de
qualsevol país avançat". Des de principis de 2004 ha "anat en augment" i afecta les analítiques
"aportades periòdicament per aquesta entitat, que evidencien nivells de nitrats que inutilitzen fonts
i pous". Segons les dades del GDT, a principis d'aquest any hi havia 54 fonts contaminades a
Osona.El GDT creu que aquesta situació ve donada per l'increment del cens ramader, la disminució
de la Superfície aplicable (SAU),la disminució del volum de tractament a les plantes centralitzades,
el relaxament en la vigilància dels sistemes de tractament individualitzat, la manca absoluta de
control efectiu en els excedents ramaders i el manteniment d'un gruix significatiu d'explotacions
en situació il·legal.Per aquest motiu, el GDT demana la revisió global del model intensiu de cria de
bestiar,la disminució efectiva i significativa de la cabana porcina, un estudi pormenoritzat de les
pròpies dades aportades pel Consell Comarcal d'Osona i una resposta ràpida i efectiva a les
problemàtiques que els propis estudis de l'administració denuncien.Ballús ha explicat que la
denúncia s'ha fet arribar al Parlament Europeu i no al Consell Comarcal d'Osona i al DAR,
"perquè aquestes dues administracions hi estan implicades". La intenció "és que els
europarlamentaris considerin que aquesta situació és prou important com per portar-la davant de
la Comissió Europea de Medi Ambient". Ballús assegura que "no volem més lleis" sinó que
"s'apliquin les normatives més bàsiques".- Text de la denúncia presentada pek GDT (Document
Word). ()
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