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COMARQUES

ANIOL RESCLOSA

Girona Un cotxe
s’emporta cinc taules
de la terrassa d’un bar
 Un vehicle va emportar-se ahir
prop de les vuit del vespre cinc taules
i deu cadires d’una terrasa d’un bar de
la plaça de Santa Susanna del
Mercadal de Girona. La conductora del
Nissan Primera circulava pel lateral de
la plaça «a velocitat més alta del que
és normal», segons alguns
testimonis. Quan va girar en una de
les cantonades, en lloc de frenar
hauria accelerat i va xocar i va
arrencar una pilona de pedra de grans
dimensions i va topar contra un
grapat de taules i cadires de la
terrassa del bar La Taverna. En cap de
les taules afectades no hi havia
clients. Un minut o dos abans, però, hi
havia una parella en una de les
taules. La conductora va ser l’única
que va requerir assistència mèdica, ja
que el cop va ser contundent i va
quedar commocionada.

Breus
POLÍTICA MUNICIPAL

CiU d’Olot critica que es
facin les obres de cop
OLOT | X.V.

El cap del grup municipal de
CiU, Josep Maria Corominas, ha
considerat que el fet que a Olot l’equip de govern estigui immers en
moltes obres alhora perjudica el
dia a dia al municipi. «Això ha generat que la seguretat ciutadana,
la neteja o el suport a entitats i associacions apareguin com a dèficits que cal millorar», ha dit. Corominas ha dubtat dels resultats de
les inversions de l’Ajuntament.
X.V.

El cotxe va quedar encastat contra una de les taules de la terrassa del bar després d’arrencar un pilona.

Constaten que el blat de moro transgènic
és menys productiu si no hi ha plagues
 Un estudi de l’IRTA diu

que, sense erugues, la
varietat convencional pot
ser més productiva
BARCELONA | EFE/DdG

Les varietats convencionals de llavors de blat de moro poden ser més
productives que les modificades genèticament si no es donen plagues d'erugues a les plantes, segons els
resultats dels assajos realitzats per
l’IRTA de les noves varietats de
blat de moro per a gra transgèniques.
Els científics de l’IRTA han constatat que quan els atacs dels fongs
són poc importants la producció de
les varietats de blat de moro transgèniques pot ser en alguns casos inferior a les convencionals, segons
s’afirma en un informe sobre el
cultiu d'aquest cereal editat pel

Departament d'Agricultura.
Això no obstant, la resistència a
les plagues que incorporen les varietats modificades genèticament
«és suficient», segons l'estudi de
l'IRTA, perquè presentin rendiments més elevats de producció
que les convencionals, per la qual
cosa els pagesos opten majoritàriament per sembrar-les.
En zones on els atacs de les erugues (Sesamia nonagrioides i Ostrinia nubilalis) són importants i freqüents, com el litoral de Girona i els
regadius de Lleida, la superfície
de blat de moro sembrada amb material vegetal modificat supera la
sembrada amb varietats convencionals, segons s’indica en l'informe, malgrat que no se’n faciliten dades concretes.
El dossier inclou els resultats d’un
estudi fet al Baix Ter que aporta
nova informació sobre la influència dels grans de llavors transgèni-

Acorden reduir barreres
arquitectòniques al pas a
nivell del passeig Ragull
RIPOLL| DdG

L’Ajuntament de Ripoll ha arribat a un acord amb ADIF per ampliar la zona de pas de vianants al
costat del pas a nivell de tren situat al principi del passeig Ragull. A
partir de demandes de col·lectius
com MIFAS i ONCE, l’Ajuntament
havia reiterat en diverses peticions adreçades a ADIF la necessitat de suprimir el màxim d’obstacles situats al pas a nivell que dificultaven la mobilitat de tots els
vianants, també per passar-hi amb
cotxets de mainada, i molt especialment de les persones amb cadira de rodes i amb discapacitat visual.

Finalment, i aprofitant el període sense pas de combois en
aquest tram, arran de les obres que
s’estan realitzant per part de la
companyia ferroviària, representants del consistori ripollès han
aconseguit el compromís d’ADIF,
per tal d’ampliar l’espai de pas de
vianants per la banda situada entre el carrer i el pas soterrat. L’empresa de ferrocarril col·locarà sobre les vies una plataforma de pas
per als vianants similar a la que hi
ha per al pas de vehicles. D’altra
banda també s’ha sol·licitat a la Direcció de passos a nivell, la instal·lació de noves barreres a la
zona de vianants.
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ques de blat de moro en els camps
on posteriorment es planta blat
de moro convencional i que poden
actuar com a focus de pol·len modificat genèticament.
Aquest estudi pioner ha estat dirigit per l'especialista en genètica vegetal de l’IRTA Joaquima Messeguer, que ha precisat que en els
camps plantats amb blat de moro
convencional després de plantacions transgèniques s'ha detectat
un «cert grau de pol·linització creuada que incideix en el contingut
global transgènic de forma moderada».
Aquest treball s'ha dut a terme en
dotze camps de la zona del Baix Ter
entre  i , amb restes de
grans que queden al camp i que poques vegades arriben a produir
panotxa de blat de moro, si bé
moltes vegades sí que poden produir pol·len, fet que pot implicar
una certa contaminació del nou blat

de moro convencional.
Messeguer considera que, pel que
fa a la problemàtica de la coexistència, la importància d'aquestes
restes de blat de moro transgènic té
una importància «relativa», ja que
normalment el propietari del camp
és qui va sembrar transgènic l'any
anterior.
Durant la campanya de l'any
passat, es van sembrar a Catalunya
. hectàrees, les quals representen una disminució d'un 
respecte a les cultivades l'any anterior, a causa principalment de la
sequera i a la incertesa que suposa per als pagesos la disponibilitat
d'aigua de reg.
Aquesta tendència a la baixa
confirma la disminució del cultiu
d'aquest cereal registrada a Catalunya en els últims quatre anys, fet
que ha significat una reducció del
 respecte a , quan es van
cultivar . hectàrees.

L’equip de muntanya de la
Guàrdia Civil rescata nou
persones en cinc mesos
GIRONA | EFE/DdG

L'Equip de Rescat i Intervenció
en Muntanya de la Guàrdia Civil
de Puigcerdà ha posat en marxa
entre gener i maig d'aquest any sis
dispositius de recerca per rescatar
nou persones, de les quals només una va ser trobada morta.
El caporal Federico Martínez ha
explicat que l’equip de Puigcerdà
realitza anualment una vintena
d'actuacions. Durant l'any 
van ser , en què dues persones
van ser localitzades mortes, i l'any
passat es van activar  rescats,
amb el mateix balanç de dues víctimes mortals.
La Unitat d'Esquiadors i Esca-

ladors es va crear el  a Puigcerdà, amb la missió de prestar auxili a les persones que tinguessin
problemes a la muntanya.
Davant la creixent afluència de
persones a la muntanya i, per tant,
l'augment del nombre d'accidents,
el maig de  la Guàrdia Civil va
incrementar la dotació de personal i catorze efectius van integrar
la Secció de Muntanya, juntament
amb un equip ubicat a Camprodon. Quan, el , els Mossos van
assumir les competències, es va reorganitzar el servei, la unitat Camprodon va desaparèixer i a Puigcerdà va quedar un equip integrat
per un caporal i cinc guàrdies.

SANT JOAN LES FONTS

Josep Oliveras ha fet el
pregó de la Festa Major
SANT JOAN LES FONTS | X.V.

El pintor i editor Josep Oliveras
va encetar la Festa Major de Sant
Joan les Fonts amb un pregó dedicat a l’art, el turisme, els monuments i la història del poble.
El pintor va posar èmfasi en la
valoració i l’explotació turística
del pont medieval, l’Estada Juvinyà
i el monestir benedictí. Oliveras va
considerar que els actius arquitectònics i naturals faran que Sant
Joan sigui una localitat turística.
FESTES

Sant Joan farà dissabte
la primera Festa Infernal
SANT JOAN LES FONTS | X.V.

La I Festa Infernal tindrà lloc dissabte al Clot de l’Infern. La celebració, amenitzada per Feelgood,
començarà a les  de la nit i es
preveu que s’acabi a les  del matí
del dia . L’organització preveu
que hi hagi sorpreses vinculades
amb l’infern durant tota la festa. La
Comisssió de Festes ha previst un
servei d’autocar que tindrà punt de
sortida a la plaça Clarà d’Olot des
de les  hores fins a les  del matí.

CiU d’Olot reclama un
telèfon a l’estació de busos
La regidora Llum Adell (CiU) en
el darrer ple va reclamar la instal·lació d’un telèfon públic a l’estació d’autobusos.« Per qui no tingui mòbil», va dir.
Les Preses ha començat la
temporada d’estiu
La piscina municipal serà l’escenari del programa Les Preses a la
fresca. S’hi farà música en viu cinema, minigolf, botifarra, festa
d’escuma i lectura.

