
SOBRE EL TANCAMENT DE LES PLANTES DE TRACTAMENT DE PURINS

Els porcs no tenen la culpa de la factura elèctrica

A mb aquestes paraules vaig 
respondre al ministre Soria 
quan va ser interpel·lat per 

part del grup de CiU al Senat a fi-
nals d’aquest març passat al respec-
te de la situació generada per la pro-
posta d’Ordre Ministerial del govern 
del Partit Popular pel que fa a les 
plantes de purins. L’argument que 
esgrimia el ministre Soria es fona-
mentava en que el pagament de pri-
mes a les plantes de gestió de pu-
rins incrementava la factura elèctri-
ca dels usuaris.

Quan estava preparant-me aques-
ta interpel·lació vaig anar a veure 
tots els esglaons implicats; rama-
ders, cooperatives, organitzacions 
professionals agràries, l’associació 
de plantes de tractaments de purins 
i persones expertes en el tema del 
porcí. Un d’aquests experts és un 
catedràtic de l’ETSEA de la Univer-
sitat de Lleida i després de donar-
me un munt de dades i informaci-
ons d’allò més útils, em va fer una 
explicació molt senzilla d’una de les 
claus del sector porcí.

Em va dir el següent: “Els porcs 
són uns animalets que mengen gra 
(un element clau i fonamental) i que 
mentre mengen i creixen, contínua-
ment van generant dejeccions i que 
quan arriba el moment són sacrifi-

cats, manipulats i arriben les dife-
rents parts al consumidor final, pe-
rò durant aquest procés d’engreixa-
ment, no han parat de menjar i de 
generar dejeccions”.

A partir d’aquesta senzilla ex-
plicació veiem que hi ha dos ele-
ments clau, si em permeten l’expres-
sió, que són l’abastament de gra i el 
tractament de les dejeccions, és a dir 
els purins.

I és en aquest punt on entrem en 
el problema que està generant el go-
vern del Partit Popular. La voluntat 
de no donar sortida a un element 
crític per la continuïtat del sector 
porcí per culpa de la imposició del 
ministre Soria al Ministeri d’Agricul-
tura i de rebot, a tot el sector por-
cí, però especialment al de les nos-
tres terres pel que fa a les plantes de 
tractament de purins.

M’agradaria, però fer un repàs de 
les normatives que ens han portat 
al punt on som ara. El Reial Decret 
261/1996 fa la transposició, és a dir 
adapta la normativa europea (directi-
va marc europea relativa a la protec-
ció de les aigües contra la contami-
nació produïda per nitrats d’origen 
agrícola) i la seva aplicació a l’orde-
nament jurídic de l’estat espanyol. A 
finals dels anys 90 del segle passat, 
els ministeris d’Agricultura i Indús-
tria varen vincular el tractament dels 
purins a la cogeneració per mitjà del 
Reial Decret 2818/1998.

L’any 2007 es modificà el marc 
normatiu amb el RD 661/2007 pel 
qual es regula l’activitat de la pro-

ducció d’energia elèctrica en règim 
especial, on es dóna un marc vi-
gent per la producció d’aquest tipus 
d’energia a les plantes de tractament 
de purins de 15 anys. Voldria que 
es quedessin amb aquests dos ele-
ments clau, any 2007 i una vigència 
de 15 anys.

Per tant ja tenim focalitzada la si-
tuació, per un costat una normativa 
europea que fixa uns límits de ni-
trats i per un altre la normativa esta-
tal generada al respecte.

Què implica això en el dia a dia? 
Doncs que Lleida i Catalunya que 
som productors intensius de porc, 
on hi ha una alta concentració i 
densitat productiva porcina, i que 
aquesta activitat econòmica té un 
efecte positiu per la nostra econo-
mia contribuint a fixar la nostra gent 
al territori, ara es troba davant una 
forta dificultat per gestionar les de-
jeccions que genera la cabana por-
cina.

Actualment, la proposta d’Ordre 
Ministerial que proposa el Ministre 
Soria ha provocat el tancament de 
les plantes de tractament de purins.

Fixeu-vos, els ramaders que com-
pleixen fil per randa totes les norma-
tives, les directives de benestar ani-
mal, adaptació de les instal·lacions 
i un llarg etcètera, ara es troben en 
una situació ben complicada.

Voldria retornar unes línies més 
enrere. Parlava del RD de 2007 i els 
15 anys. En qualsevol negoci es fan 
les projeccions en funció de la du-
rada d’aquest, ja sigui per la prò-

pia supervivència o per límits legals 
i temporals, com és en aquest cas. 
Hi ha hagut inversions a les plan-
tes de tractament de purins, plan-
tes que donen sortida als excessos i 
sobrants que es generen, que s’han 
fet en funció d’aquesta RD i la se-
va durada, 15 anys. Ara som al 2014, 
per tant, han passat 7 anys i aquesta 
proposta d’Ordre Ministerial del mi-
nistre Soria vol revocar aquest marc 

normatiu a juliol de 2013 (de fac-
to, ha provocat el tancament de les 
plantes). Quina forma de generar 
inseguretat jurídica. És això la “Mar-
ca España”?. Qui vindrà a fer inver-
sions si no es respecta per part del 
propi executiu espanyol la seva prò-
pia normativa?.

Aquesta reacció tan dràstica i in-
negociable per part del govern del 
PP va ser tractada el dia que li vaig 
fer la interpel·lació que al comença-
ment d’aquest escrit us he parlat. Li 
vaig exposar el que s’ha demanat 
també per part de les Organitzaci-
ons Professionals Agràries, l’entitat 
que representa les plantes de trac-
taments de purins, del govern de la 
Generalitat i de tots els grups polí-
tics al parlament de Catalunya, ex-

cepte el PP. 
L’element clau d’aquestes deman-

des, entre d’altres, és que es tingui 
en compte l’aplicació d’una moratò-
ria a aquesta proposta d’Ordre Mi-
nisterial per poder adaptar-se i do-
nar sortida al tractament d’aquests 
excedents. Tots els grups polítics 
presents al Senat varen votar a favor 
de la moció que es va presentar des 
de CiU, excepte, òbviament del PP.

Hi ha dos idees força en tot aquest 
procés, primer la culpabilització del 
sector productiu del porcí (dels ra-
maders lleidatans i catalans) que 
s’ha volgut fer pel que fa a l’enca-
riment de la llum, cosa totalment 
falsa. I el segon, i més greu de tots 
des del meu punt de vista, és que 
aquell qui ha generat aquesta situ-
ació que ha estat el govern de l’es-
tat espanyol, no proporciona cap ti-
pus de sortida.

 Podríem suposar que esperen 
a que passin les eleccions europe-
es? En qualsevol cas, al ramader se 
li ha de proporcionar una solució 
per part d’aquells que han generat 
aquest desgavell, però que sigui vi-
able pel productor i pel propi sector 
i, sobretot, ràpida. 

Manel Plana
Senador per CiU 

Al ramader se li ha de proporcionar 
una solució per part d’aquells que han 
generat aquest desgavell

LA FORMACIÓ D’ENGINYERS GLOBALS ÉS UN DELS REPTES ESTRATÈGICS DE LA FORMACIÓ SUPERIOR EN ENGINYERIA

World Wide EPS Meeting: ensenyament d’Enginyeria

U na lleugera mirada retros-
pectiva des de 10 anys en-
rere, ens permet veure que 

la nostra societat està davant d’una 
d’aquelles fites que marquen, en 
gran mesura, la evolució de la se-
va història futura. Tal i com al segle 
XVIII va ser la il·lustració, al XIX la 
revolució industrial, la revolució di-
gital està canviant els fonaments de 
la societat del segle XXI. 

La digitalització de la societat es-
tà generant uns canvis de conduc-
ta social que eren inimaginables per 
als nostres pares. Entre ells, podrí-
em destacar la possibilitat de con-
nectivitat permanent que ha permès 
la difusió de la telefonia mòbil, les 
cerques en les “pagines grogues pla-
netàries” anomenades Google, la in-
troducció de la robòtica en les nos-
tres llars, la comercialització massiva 
a través de la xarxa i una llarga llis-
ta que no s’acabaria mai. 

Però el més curiós del cas és que 

aquesta revolució no ha fet més que 
començar. La digitalització no ha ar-
ribat encara a tots els estaments de 
la nostra societat i, de fet, encara no 
ha traspassat els llindars dels països 
desenvolupats. No obstant això, no 
deixa de ser una qüestió temporal 
que tota la societat, a escala planetà-
ria, estigui digitalitzada; fet que ens 
porta de cap a la globalització total 
de la societat mundial 

Naturalment, aquest procés de 
globalització ja està afectant pilars 
importants de l’estructura produc-
tiva de la societat occidental com 
són la reorganització de la produc-
ció i dels seus processos productius, 
la globalització dels mercats, la ne-
cessitat d’equips de treball intercul-
turals o bé l’augment de la compe-
tència i de la competitivitat. A tots 
aquests canvis, el nostre teixit indus-
trial no ha estat aliè, com ho demos-
tra l’augment continuat de les ex-
portacions, amb un increment d’un 
15,8% respecte l’inici de la crisi al 
2008, i que demostra la capacitat 
d’adaptació a aquest nou context de 
la industria catalana.

Aquesta nova industria necessi-
ta nous enginyers i enginyeres amb 

competències adaptades a aquest 
mon global que els permetin afron-
tar amb èxit els reptes de competir a 
tot el món, que puguin exportar els 
seus coneixements arreu, sense cap 
tipus d’entrebanc, ja sigui per qües-
tions de llengua o de cultura. Lluny 
de ser una amenaça, aquest nou es-
cenari està ple de noves oportuni-
tats, això sí, sempre i quan dispo-
sem de la formació adequada per 
afrontar-les. 

La formació d’aquests enginyers 
globals és un dels reptes estratègics 
de la formació superior en enginye-
ria al nostre país i, com no pot ser 
de cap altra manera, des de l’Esco-
la Politècnica Superior (EPS) de la 
Universitat de Lleida volem afron-
tar aquest nou repte. En aquest con-
text, l’EPS, en els darrers cursos, es-

tà engegant una sèrie d’accions ori-
entades a formar enginyers globals, 
entre les quals m’agradaria desta-
car-ne tres. D’una banda, la implan-
tació progressiva d’una part impor-
tant del currículum acadèmic dels 
nostres graus i màsters d’enginye-
ria i arquitectura en anglès, fet que 
ha estat possible gràcies a l’excel-
lent formació dels nostres profes-
sos i investigadors. La implantació 
de l’anglès com a llengua curricular 
ha permès engegar dobles titulaci-
ons internacionals amb universitats 
foranies de reconegut prestigi com 
ara amb la VIA University College 
de Dinamarca, en l’àmbit de l’Arqui-
tectura Tècnica, o amb l’Institut Tec-
nològic de Bandung d’Indonèsia en 
el de l’Enginyeria Informàtica. Cal 
remarcar que aquestes dobles titula-
cions són el fruit dels contactes llau-
rats aquests darrers anys pels grups 
de recerca del nostre centre, de ma-
nera que la confiança generada per 
la feina ben feta en l’àmbit de re-
cerca s’ha plasmat en aquesta col-
laboració en l’àmbit docent. Final-
ment, voldria destacar la posada en 
marxa de pràctiques de formació, 
tant curriculars com extra-curricu-

lars, en empreses estrangeres, que 
permetran als nostres estudiants 
d’enginyeria i arquitectura tècnica 
de darrer curs realitzar una immer-
sió total en la llengua anglesa en un 
context laboral d’enginyeria, posant 
en pràctica els coneixements adqui-
rits al llarg de la seva carrera.

 Amb el compromís de formar 
aquests enginyers globals del segle 
XXI, l’EPS organitzarà el propers di-
es 14 i 15 de Maig la primera edi-
ció del World Wide EPS Meeting, 
una trobada on assistiran una dot-
zena d’universitats col·laboradores 
de l’EPS amb una àmplia trajectò-
ria en l’àmbit de l’enginyeria, pro-
cedents d’Àsia, Amèrica i Europa. 
En aquesta trobada cerquem un tri-
ple objectiu. 

En primer lloc, reforçar els lligams 
ja establerts amb aquestes universi-
tats; en segon lloc, cercar noves lí-
nies de col·laboració amb aques-
tes universitats, tant a nivell docent 
com de recerca i, finalment, animar 
els nostres estudiants a sortir sense 
por a l’estranger, per tal de formar-
se com a enginyers globals. Engi-
nyeria de Lleida per a la societat glo-
bal del segle XXI.

Francesc Giné
Director de l’Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Lleida 

Lluny de ser una 
amenaça, el nou 
escenari està ple 
d’oportunitats
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