
C.VILÀ L’ARMENTERA

� La cooperativa Tarpunta ha en-
gegat un projecte de micromece-
natge per millorar i donar suport
a l’escorxador de l’Armentera i als
productors locals que en fan ús.
Es pretén ajudar a l’agricultura
sostenible i als productors que
abasteixen la ciutat de Barcelona.
El projecte Dunia s’estén a altres
punts de Catalunya i pretén tam-
bé implicar la cituadania de Bar-
celona en l’alimentació sosteni-
ble. 

A través d’una plataforma s’ha
posat en marxa la campanya de
micromecenatge, que acaba a
principi de setembre. L’objectiu fi-
nal és aconseguir 17.500 euros. 

El projecte Dunia permet, se-
gons expliquen des de la coope-
rativa, «a la població urbana de
Barcelona donar suport als pro-
ductors locals de tot Catalunya» i
treballar per a una alimentació
sostenible. 

El projecte està en una fase pi-
lot i és possible per una convoca-
tòria de l’Ajuntament de Barcelo-
na que se centra en projectes que
abasteixen la ciutat i creen comu-
nitat a la ciutat. Es tracta del Bar-
celona Activa i «Impulsem el que
fas». 

I com funciona? Doncs es po-
den fer aportacions econòmiques
a partir de deu euros i, a canvi, es
rep un retorn en forma de produc-
te o de servei. I els diners es poden
desgravar a la declaració de la ren-
da

A l’Alt Empordà s’ha centrat en
l’escorxador de l’Armentera. Se-
gons la cooperativa, la idea és
consolidar i augmentar els serveis

que dona a les granges familiars
ecològiques i locals. També a car-
nisseries i xarcuteries artesanals. 

Tot i que té mig segle d’història,
des de fa anys, les petites empre-
ses que en fan ús lluiten per la seva
supervivència. Els altres petits es-
corxadors de la comarca han anat
tancant. Molts no podien compe-
tir amb els grans, els industrials
que exporten carn a tot el món. 

Això dificulta a les granges ra-
maderes o carnisseries locals, per
exemple, disposar d’un lloc on sa-
crificar els animals. 

Escorxadors industrials
Des de la cooperativa expliquen
que al sector porcí a l’Alt i el Baix
Empordà hi ha més de sis-cents
mil porcs que es carreguen en ca-
mions i es porten a escorxadors
industrials d’altres llocs de Cata-
lunya. 

Posen com a exemple de la ne-
cessitat d’aquest equipament que
la granja porcina Llavora,  que ser-

veix productes carnis ecològics a
moltes cooperatives de consum
de Girona i Barcelona, si no pot sa-
crificar els seus porcs a l’Armen-

tera, que es troba a 10 minuts de
la granja, hauria de portar els seus
porcs a l’escorxador del Ripollès,
i fer un desplaçament de gairebé
dues hores, cosa que és inviable
econòmicament.

Amb el projecte de microfinan-
çament es vol transformar l’entitat
que gestiona l’escorxador muni-
cipal en una cooperativa de ser-
veis que esperen que millori el
vincle entre els diferents usuaris
de l’equipament. 

D’altra banda, volen portar a
terme algunes tasques de millora
i adequació de l’edifici per poder
esdevenir un petit obrador atrac-
tiu, pràctic per als usuaris i visita-

ble per a les persones interessades
a conèixer la cadena completa
d’un model agroalimentari local i
artesanal. 

Finalment es vol dotar d’una
infraestructura concreta l’escor-
xador que permeti treballar amb
més eficiència i garantir així
l’oportunitat de poder donar ser-
vei a nous usuaris. 

La cooperativa creu que, a ban-
da d’ajudar els productors locals,
serà una oportunitat per a altres
noves empreses i apunta que un
conjunt de ramaders ja s’ha inte-
ressat per ser també usuaris de
l’escorxador. Si s’aconsegueix, po-
dran utilitzar aquest obrador. 

Una entitat ha engegat el projecte Dunia per millorar, mantenir i impulsar l’escorxador de l’Armentera, que dona servei a
nombrosos productors petits locals  La idea és donar suport implicant la ciutadania barcelonina en l’alimentació sostenible

Una comunitat de Barcelona cofinança
l’agricultura sostenible a l’Alt Empordà 

L’escorxador municipal de l’Armentera que té mig segle d’història. DIARI DE GIRONA

17.500
EUROS
A partir de 10 euros
A través d’una plataforma, Go-
teo, es busca finançament per al
projecte. S’espera arribar als
17.500 euros per impular millores a
l’escorxador i que es gestioni a tra-
vés d’una cooperativa i ajudar així
a la seva supervivència i a introduir
nous usuaris. 

L’escorxador
municipal té mig
segle de vida però
des de fa anys
lluita per la seva
supervivència

L’Alt Empordà
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DdG ROSES

� L’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Roses ha im-
pulsat la campanya Sempre Ro-
ses, Comerç tot l’Any per promou-
re l’activació del comerç rosinc al
llarg de tot l’any. Amb la col·labo-
ració de l’empresariat del sector,
inclourà diferents accions per in-
centivar que el públic local es
quedi a comprar a Roses. Digita-
lització de negocis, la creació d’un

marketplace rosinc, campanyes
comercials i una acurada difusió
sobre els productes i serveis que
ofereix la població, són els eixos
centrals de la campanya.

El comerç rosinc pateix una
clara estacionalitat que fa dismi-
nuir molt sensiblement la seva ac-
tivitat fora de la temporada d’es-
tiu. A més, els mateixos consumi-
dors del municipi desconeixen en
moltes ocasions quins productes
i serveis poden continuar aconse-
guint a Roses al llarg de tot l’any,
desplaçant-se en moltes ocasions
a àrees comercials de l’entorn del
municipi per realitzar les seves
compres, ha informat l’Ajunta-
ment.

Trencar aquesta dinàmica i mi-
llorar l’oferta i el servei que s’ofe-
reix al públic és l’objectiu del pla
que l’Àrea de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament vol impulsar
amb la col·laboració dels comer-
ciants. Per aconseguir-ho, ha en-
carregat un estudi on s’han ana-
litzat tant el punt de partida i l’es-
tat actual del sector al municipi,
com les estratègies i campanyes a
implementar per assolir la millora
de la xarxa comercial rosinca i re-
percutir així en la fidelització del
seu públic. 

Un dels aspectes clau serà la
promoció de la digitalització dels
establiments, on les noves tecno-
logies. 

Roses vol capgirar la tendència
a comprar fora del comerç local
L’Ajuntament ha impulsat
una campanya per promoure
l’activació del comerç
rosinc durant tot l’any

DdG FIGUERES

� El Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà s’ha adherit  a la «Xarxa de
memòria i de prevenció del feixis-
me Mai més», que promou l’Ami-
cal de Mathausen a Catalu nya i
que té com a objectiu fonamental
defensar la memòria dels depor-
tats i deportades espanyols i cata-
lans durant la II Guerra Mundial i

sensibilitzar perquè situacions
semblants no es repeteixin en la
història de la humanitat. Aquesta
adhesió, una de les primeres fetes
per un consell comarcal, coinci-
deix en el 75è aniversari de l’alli-
berament dels camps d’extermini
nazis i de l’acabament d’aquell
conflicte bèl·lic. Adherir-s’hi im-
plica participar conjuntament
amb l’Amical de Mathausen en la
tasca de sensibilització i divulga-
ció i prevenció  i amb la recerca
històrica dels deportats i deporta-
des de la comarca, desenvolupar
la coordinació d’aquestes accions
amb els ajuntaments. 

El Consell s’incorpora a
la xarxa de memòria i
prevenció del feixisme
Pretén defensar la memòria
dels deportats espanyols
i catalans durant la
II Guerra Mundial


