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Tema de la quinzena
El president de Gesfer indica que la majoria dels purins a Catalunya estan ben gestionats i
s’apliquen a la terra com a fertilitzants

Els experts reclamen més gestió i recerca per als purins
Els experts que van participar a la jornada Purins; on som i cap on anem? organitzada per
la Fundació del Món Rural (FMR) han reclamat més gestió i recerca per als purins a
Catalunya. Per la seva banda, el president de Gesfer (Consorci de gestió de la fertilització
agrària de Catalunya), Salvador Puig, va indicar que, tot i que els purins tenen mala
premsa, la majoria estan ben gestionats a Catalunya i s’apliquen a la terra com a
fertilitzants. En aquest sentit ha assenyalat que el problema de la gestió de les dejeccions
ramaderes es troba en les zones que en són excedentàries tot i que el nostre país, a nivell
global, és deficitari en fertilitzants. La jornada va tenir lloc a Barcelona el passat 31
d’octubre a la seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits Agrícoles de Catalunya.
L’acte pretenia impulsar el debat entre l’administració, el sector i ecologistes sobre les
potencialitats del reaprofitament i d’una gestió sostenible de les dejeccions ramaderes. La
ponència introductòria va ser a càrrec de la Dra Montserrat Soliva, de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona, que va parlar de la “Perspectiva històrica de la fertilització
orgànica a partir de les dejeccions ramaderes a Catalunya. Rosa Teira, del Departament de
Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida (UdL), va abordar la ponència
sobre “La gestió dels purins porcins a Catalunya: risc i oportunitats”. Finalment, Carlos
Cantero, professor de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL, va dissertar sobre
l’optimització de la fertilització en els cultius herbacis extensius. A més, va reclamar que es
destinin més recursos a la recerca i la transferència tecnològica.
D’altra banda, el president de Gesfer també va considerar que s’han de plantejar solucions
a cada cas i que no es pot pretendre generalitzar-ne una per a tot el territori. Salvador
Milà, ex conseller de Medi Ambient i ponent de la jornada, va demanar l’aplicació d’una
visió integral i transversal del purí com a generador d’energia, com a residu, com a element
agrari, l’impacte ambiental que té i que s’impliqui en la seva gestió a tots els sectors. En
darrer lloc, Teòfil Camí, president de Tracjusa, va explicar l’experiència de la comarca de
Les Garrigues en la qual els ramaders de sector porcí s’han associat per gestionar
conjuntament les dejeccions ramaderes a partir de crear una planta de tractament per als
excedents.
Gesfer
Ponències de la jornada
Informe per a la millora de la gestió dels purins porcins a Catalunya

Notícies
Agrotur reuneix el 90% de l’oferta espanyola de turisme rural
Entre el 7 i el 9 de novembre, la fira de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha estat la seu
del turisme rural espanyol. La XI edició d’Agrotur, el Saló Nacional de Turisme Rural i Oci
Actiu, ha incrementat el nombre d’assistents i ha tingut 160 expositors. Més info.
El MARM edita un llibre sobre el paisatge rural espanyol
Amb un total de 200 fotografies sobre paisatges rurals espanyols el Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí ha editat el llibre “El alma del paisaje rural”. Més info.

Iniciatives rurals
Mami Taronges, una iniciativa de venda directa a Alcanar
Pio Gil, davant la crisi de preus que pateix el sector citrícola, ha decidit vendre el seu
producte –mandarines i taronges- directament a través d’internet. Més info.

Agenda
'Els organismes modificats genèticament: orientacions en la recerca i el
desenvolupament': El cicle 'Els organismes modificats genèticament: en sabem prou',
s’inaugura el proper 14 de novembre amb una jornada que analitzarà en quina situació es
troba la recerca sobre la matèria. Més info.
'El comerç dels organismes modificats genèticament': La segona jornada del cicle 'Els
organismes modificats genèticament: en sabem prou', que tindrà lloc el proper 18 de
novembre, analitzarà quina és la regulació dels transgènics. Més info.
'Els organismes modificats genèticament: el debat polític': El proper 21 de novembre
es tanca el cicle 'Els organismes modificats genèticament: en sabem prou', amb la tercera
jornada que analitzarà el debat polític i social que han produït els transgènics en els darrers
anys. Més info.
‘Els biocombustibles: preus agraris i situació a Espanya’: Conferència a càrrec de
Lourdes Viladomiu i Jordi Rosell, del Grup de recerca sobre desenvolupament rural de la
UAB que tindrà lloc el proper 24 de novembre a les 19 h a la sala Joan Pere Coromines, de
l´Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47 de Barcelona).

Bibliorrural
Eines per treball de la memòria oral: Editat per la Direcció General de la Democràtica,
la Diputació de Barcelona i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, tracta
sobre el treball en memòria històrica amb el mètode de les fonts orals.
"Tomorrow's Table: Organic Farming, Genetics, and the Future of Food": Dos
experts en agricultura de la Universitat de California proposen combinar l’enginyeria

genètica amb els principis de l’agricultura biològica al llibre "Tomorrow's Table: Organic
Farming, Genetics, and the Future of Food". Més info.
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