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Sí a tractar purins,
no a cremar residus urbans

ERC sempre s’ha manifestat en contra d’usar 
CDR per assecar purins (combustible derivat 
de residus) Per tant, ens dol que es qüestioni la 
nostra honorabilitat i es digui que ens hi opo-
sem per motius electoralistes. ERC va comba-
tre, exitosament, els intents de construir un 
abocador de residus industrials a Juncosa i a 
Vinaixa, perquè considerem que si una comar-
ca accepta que li endossin, encara que sigui 
cobrant, els residus aliens que altres territoris 
rebutgen, s’hi juga la dignitat i compromet el 
seu futur. No volem que, en lloc de tractar-los 
en origen i minimitzar-los, els traslladin de les 
zones riques i poblades a les pobres i despo-
blades perquè els colguin o els cremin.
Exigim al senyor Cau que no jutgi les nostres 
intencions com nosaltres no jutgem les seves, 
malgrat el que poden arribar a ingressar pels 
milers de tones de brossa urbana (35 € per 
tona) que pot admetre Tracjusa. Tampoc no 
podem tolerar que ens acusi d’alimentar les ac-
tuacions de la plataforma contrària a Tracjusa 
ni de ser els culpables que Tracjusa no pugui 
obrir. Compartim molts dels plantejaments 
de la plataforma, és cert, però ni els compar-
tim tots ni tampoc no estem sempre d’acord 
en com els expliquen. La posició d’ERC no-
més és la que la executiva comarcal i regional 
expressen i la que els nostres càrrecs electes 
manifesten. D’altra banda, ningú no pot dir, 
si no menteix, que ERC és la culpable que no 
pugui obrir-se la planta, perquè això depèn del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i de 
l’Ajuntament de Juneda. En ambdues adminis-
tracions qui hi governa és el PDeCAT, el partit 
pel qual es va presentar com a regidor a Puig-
gròs el senyor Cau. Ara bé, si allò que volen els 
promotors de Tracjusa és el consens social, 
aleshores hauran d’esforçar-se a convèncer no 
només ERC, sinó també la CUP i ajuntaments 
governats pel PDeCAT com el de les Borges. 
El PDeCAT fins i tot acaba de declarar que la 
combustió de residus urbans per assecar pu-
rins no és el seu model. Ja té feina, doncs, con-
vencent els seus!
Ens oposem a la combustió de residus urbans 
pels arguments següents: el primer és que va 
en contra del nostre model territorial de gestió 
de residus ja explicat abans. El segon, perquè 
va en contra del nostre model de comarca, 
adreçat a potenciar la producció d’aliments 
de qualitat, en el marc de la Denominació 
d’Origen de l’oli o la producció integrada, i el 
turisme de natura. El tercer, perquè nosaltres 
estem per la recollida selectiva de la brossa i 
el residu zero i no per colgar-la o cremar-la. El 
quart, perquè segons adverteixen estudis com 
el de la Universitat Carlos III, cremar residus 
suposa un risc excessiu per a la salut dels ha-
bitants que viuen en poblacions properes. I el 
cinquè, perquè som partidaris d’un model de 

tractament dels purins dins del marc agrope-
cuari per tal d’usar els seus derivats per obtenir 
adobs orgànics de primera i altres subproduc-
tes útils. 
En lloc d’arremetre tant contra ERC ens agra-
daria que el senyor Cau expliqués què hi gua-
nyaran les Garrigues convertint Tracjusa en el 
principal gestor de brossa urbana de la plana 
de Lleida i important quasi 40.000 tones de 
residus de fora, que són sis vegades més de 
les que produeix la comarca. No ens el creiem 
quan diu que si no poden cremar residus hau-
ran de plegar. Enlloc més de Catalunya volen 
tractar els purins cremant brossa urbana. Per-
què si el futur de la nostra ramaderia hagués 
de dependre d’una activitat totalment aliena i 
impròpia que no hi té res a veure, com és cre-
mar residus urbans, voldria dir que s’han posat 
en un carreró sense sortida i han fet les coses 
tan malament com han pogut.
Si els promotors de Tracjusa renuncien a cre-
mar CDR, estem disposats a fer-los costat lle-
ialment per trobar altres solucions o adaptar 
models que funcionen en altres indrets. Segur 
que el Departament d’Agricultura també hi 
ajudarà, tot i que si CDC després de dirigir el 
departament durant un munt d’anys no ho va 
aconseguir és que no deu ser fàcil.

ERC de les Garrigues

Per un sector porcí ordenat 
i sostenible

Fa tan sols un any, els productors de porcí 
estàvem en un període crític, amb preus per 
sota costos de producció, i ara ens trobem en 
el marc d’una bonança de preus que genera 
ànims de créixer, per l’efecte d’una demanda 
important de països asiàtics.
Però ens cal parar atenció a contribuir a un 
creixement del sector de forma ordenada i sos-
tenible. D’una banda, créixer on es pot fer una 
gestió correcta de les dejeccions ramaderes, 
disposar de capacitat d’emmagatzemament i 
cultius per fertilitzar, amb un radi de proximitat 
a la granja respectant la normativa vigent, mi-
llorant la uniformitat d’aplicació i evitant crear 
competència per la gestió amb terra en zones 
d’alta densitat ramadera. En aquestes zones cal 
fer les inversions i actuacions necessàries per a 
una gestió correcta de les dejeccions que gene-
ren les explotacions ramaderes actuals i sense 
que suposi un increment de costos desmesurat. 
Sobre la gestió de les dejeccions, la consellera 
d’Agricultura defensava en un article d’opinió 
recent una economia circular en el marc agrari 
que no s’ajusta al concepte de la Comissió Eu-
ropea. L’Administració no ha de posar traves a 
les iniciatives dels ramaders per gestionar les 
dejeccions en zones d’alta densitat ramadera si 
compleixen els requeriments tècnics i legals i, a 

més, treballen en la línia de la Comunicació de 
la Comissió Europea de 2017 sobre orientaci-
ons amb relació a la transformació dels residus 
en energia, que és una de les accions incloses 
en el pla d’acció de la UE per l’economia circu-
lar aprovat el 2015. 
També hem de corregir l’afirmació de la con-
sellera, en el mateix article, sobre el suport del 
Departament per compensar el tancament de 
les plantes d’assecatge de purins, perquè l’ordre 
per la qual es van aprovar aquests ajuts diu que 
els fons, de 3,2 milions d’euros, procedien del 
Ministeri d’Agricultura.
En qualsevol cas, els ramaders hem afrontar 
aquest repte amb regles de joc clares i con-
sensuades amb el sector per tal de no posar en 
perill el futur de les explotacions. En aquesta 
qüestió, a l’administració li toca prendre deci-
sions que en aquests moments no pren, ja que 
el debat del programa d’actuació (projecte de 
decret de gestió de fertilització i dejeccions ra-
maderes) es remunta als últims tres governs. El 
sector necessita disposar d’una ordenació clara 
i consensuada, i no ser gestionat de la forma 
actual, amb l’aplicació de criteris no legislats.
Pel que fa al sector en general, cal aprofitar la 
bonança econòmica de la qual parlàvem abans 
per invertir en infraestructures i incrementar 
les mesures de bioseguretat, tant en les explo-
tacions ramaderes, com en escorxadors. Tam-
bé cal invertir en tots els mitjans de transport 
relacionats amb el sector per garantir un bon 
estatus sanitari i continuar el camí iniciat de re-
ducció d’antibiòtics i antimicrobians, que ha de 
ser bàsic per a la millora de producció porcina i 
per evitar qualsevol ensurt sanitari. 
Si volem un sector fort, hem de poder oferir als 
consumidors el millor producte i tenir la capa-
citat de mantenir el flux comercial amb qualse-
vol país del món, però alhora hem d’encaminar 
el sector cap al futur de la mà de l’ordre i la sos-
tenibilitat.

Rossend Saltiveri
responsable del sector Porcí d’Unió de Pagesos

La nova Tracjusa, un perill al 
costat de casa
La contaminació del territori per purins és un 
greu problema per a la comarca de les Garri-
gues, el territori s’ha sobresaturat i els nitrats 
han arribat a contaminar la capa freàtica. No-
més a la comarca de les Garrigues, hi ha un 
excedent de 150.000 m3 de purins, cosa que 
justifica que no s’hauria de seguir construint 
noves macrogranges, que són realment les res-
ponsables d’aquests excedents. Hauríem d’anar 
cap un model en què l’explotació familiar de 
granges fos la base del sector porcí. Així es po-
dria arribar a un tractament sostingut i eficaç 
dels purins. 
En la desesperació de no saber on posar els 
purins, alguns grangers s’agafen a un ferro ro-

ent que consisteix a acceptar la reobertura de 
la planta Tracjusa substituint el gas natural, 
per un combustible derivat de residus (CDR) 
que inundarà de contaminants tota la comar-
ca. Tracjusa es convertirà en una incineradora 
de residus urbans. Una pluja de contaminants 
irrigarà la comarca amb els problemes mèdics 
associats. Una planta de tractament de residus, 
com la que es pretén instal·lar, allibera multitud 
de substàncies, fruit de milers de reaccions quí-
miques. Gasos tòxics, com els òxids de nitrogen 
i de sofre, metalls pesants com el plom, el cad-
mi, el beril·li, el mercuri, etc., dioxines i furans 
i moltes més micropartícules incapaces de ser 
retingudes pels filtres i que tenen via lliure per 
entrar dins el cos humà a través de la respiració 
i de l’alimentació.
Una llei de la física diu que “la matèria, com 
l’energia, no es crea ni es destrueix, només es 
transforma”. L’atmosfera de les Garrigues es 
convertirà en l’abocador on faran cap no sola-
ment els residus de les nostres comarques sinó 
una bona part de procedents de Barcelona. Està 
previst que, més o menys, es cremin 100 tones 
diàries de residus urbans (CDR), 40.000 tones 
en un any, un bon negoci per a la planta que co-
bra uns 35 euros per tona cremada, uns 3.800 
euros diaris, aproximadament 1.500.000 eu-
ros l’any. Un preu suculent sinó fos perquè és a 
compte de la salut de la població. 
La incineració d’aquests residus ens assegura 
una pluja contínua de tòxics que dia a dia anirà 
regant els pobles i camps de conreus, contami-
nant horts, sembrats, oliveres, vinyes, arbres 
fruiters, etc. que volem que siguin productes de 
qualitat.
M’agradaria que les granges servissin per donar 
vida a moltes famílies que treballen en aquest 
sector, però no tinc cap simpatia per engreixar 
el compte corrent de grans propietaris que vo-
len construir granges amb milers de porcs que 
són els que insisteixen més a reobrir Tracjusa i 
no volen veure que amb el gas natural la conta-
minació seria mínima. El gran es menja el petit, 
sense compassió, igual que les grans superfíci-
es comercials s’han menjat el petit comerç, en 
el sector porcí, des de fa anys, les granges cada 
vegada més grans, amb milers de porcs, són les 
que fan que les explotacions familiars deixin de 
ser rendibles i hagin de plegar. 
En comptes d’insistir a cremar residus urbans 
(CDR), el que s’hauria de fer és explorar siste-
mes alternatius de tractament de purins i tam-
bé involucrar en la solució les grans empreses 
agroalimentàries com els grups Vall Companys, 
Corporación Alimentaria Guissona, etc., que no 
s’haurien de desentendre del dany ecològic que 
produeixen els porcs que són de la seva pro-
pietat.
La gent de les Garrigues tenim una arma inven-
cible, la consciència amb què estem defensant 
la nostra salut i la nostra comarca, per això serà 
impossible que aquest projecte tiri endavant. 

Marcel Estrada

lguns de vosaltres llegireu el capçal d’aquestes ratlles 
i se us dibuixarà a la cara un somriure nostàlgic, altres 
arrugareu el front i seguireu llegint per descobrir-ne el 
significat.

En aquests dos anys de prospecció etnobotànica per les Gar-
rigues he tingut la gran sort de compartir moments amb grans 
coneixedors i coneixedores de la nostra terra i la nostra flora. 
També he llegit i rellegit moltes de les obres sobre costums 
de la nostra comarca i plantar el maig n’era un de molt arrelat 
anys endarrere i que actualment ha caigut en l’oblit. Fullejant 
l’obra de Joan Bellmunt, etnògraf i escriptor veí de Puiggròs, au-
tor d’una sèrie de 32 llibres anomenats Fets, costums i llegendes 
sobre les manifestacions religioses, culturals, gastronòmiques i 
festives dels pobles de Catalunya, vaig descobrir aquesta tradi-
ció documentada en alguns pobles de les Garrigues.

Plantar el maig era un costum que tenia lloc la nit abans del pri-
mer dia de maig. Els quintos del poble anaven a buscar un arbre, 
que acostumava a ser un pi o un xop, tot i que la importància 
residia a ser el més alt i gros del terme, més que en el tipus 
d’arbre. L’escollit era tallat i traslladat a la plaça on restava tot 
el maig. Es diu que calia aconseguir-lo de la manera que fos, 
encara que s’hagués de comprar o prendre d’algú, i que hi havia 
molta rivalitat entre els mossos del poble, ja que cada any s’in-
tentava superar el maig que s’havia plantat l’any anterior.
Un cop plantat a la plaça del poble, els nois intentaven, ende-
bades, escalar l’arbre a base d’arrapar-s’hi amb peus i mans, 
es dansava al seu voltant o durant la nit s’encenien fogueres. 
Aquesta tradició també va donar lloc a diferents llegendes o fins 
i tot cobles o corrandes.
Una llegenda documentada a l’Albi diu que aquest costum nas-

qué en aquest municipi i que posteriorment es va implantar a la 
resta de pobles de les Garrigues. Conserven el record d’aquest 
costum pobles com l’Albagés, la Granadella, Juncosa, Puiggròs, 
Tarrés o Vinaixa.
A Tarrés s’explicava que els mossos del poble van anar a robar el 
maig als de Vallclara i la cosa va acabar a tiros, ja que el sometent 
va disparar a un dels nois de Tarrés. Aquests van ser cridats per 
l’autoritat judicial i els van fer pagar una unça a cadascú, setze 
duros o el que a dia d’avui seria cinquanta cèntims d’euro.
A finals de mes, l’arbre era retirat de la plaça i en pobles com 
Puiggròs és reportat que aquest es venia per fer bigues o llenya 
i amb els diners que se’n treia es feia un sopar.
Aquesta festa pagana, segurament prehistòrica, era un ritus de 
veneració a la primavera i a la vida. Així doncs, benvinguda pri-
mavera.
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