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LA GALERIAJoan Ventura

Els productors de Poma
El reig, el bolet d’or
de Girona preveuen una
producció de 100.000 tones L

——————————————————————————————————————————————————————————————————

a Les empreses d’aquesta IGP treballen perquè el 2012 la meitat de la collita
s’exporti a Aquesta temporada un 30% de la poma serà gironina
Núria López
LA TALLADA D’EMPORDÀ

es pluges de juliol han avançat la temporada de
bolets, i tot i que el bosc pateix sequedat, dissabte vaig visitar el paradís dels ous de reig, la serralada de l’Ardenya o de les Cadiretes, presidida pel
puig de les Cadiretes (518 m) i pel conjunt de l’ermita
de Sant Grau d’Ardenya, amb arrels a l’edat mitjana.
És un paratge que, entre altres elements, inclou el casalot enrunat de can Cabanyes de Montagut, on s’organitzaven maratonianes festes rave, i l’església de
Sant Baldiri, en un estat desastrós, i que ara, asseguren, ha comprat en Lara de Planeta. El bressol dels reigs és un punt inabastable entre Llagostera, Sant Feliu, Santa Cristina i Tossa de Mar, on coincideixen tres
comarques: Gironès, Baix Empordà i Selva.
Diuen que un dels secrets més ben guardats del
boletaire és on hi ha els claps, però el reig és un bolet
independent que no necessita companyia i només requereix unes bones cames. Se’n fan a diferents llocs,
però per trobar l’essència
agafar la carretera que
El bressol dels cal
enllaça Llagostera amb cala
reigs és un
Salionç, que expliquen que
va fer construir el ministre
punt
franquista Gonzalo Fernáninabastable
dez de la Mora perquè així
arribava més ràpidament al
entre
seu lloc d’estiueig. Abans de
Llagostera,
les variants la carretera permetia accedir a les cales de
Sant Feliu,
del Senyor RaSanta Cristina Vallpresona,
mon o Rosamar sense haver
i Tossa de Mar de fer cues. Tanmateix, a finals dels seixanta Domingo
Gotarra va voler urbanitzar
l’entorn de Sant Grau, però no se’n va acabar sortint.
Aquest any, suposem que gràcies a les ajudes rebudes per les nevades, hi hem trobat moltes vessanes de bosc net, la qual cosa és motiu de doble alegria per a la vista: fa goig veure els suros pelats i amb
espai per créixer i és un gust poder albirar de lluny els
ous de reig que comencen a despuntar.
Sempre he fet cas del refrany De bolets que no coneguis no en masteguis, i sempre he sabut que al boletaire no li calen més eines que un bastó i un ganivet
per tallar les soques. A diferència d’altres bolets, el reig és més visible, i com tantes altres coses, els romans ja ho van descobrir en el seu moment quan els
van comparar amb un menjar propi dels déus.
Un reig de plat, cru i laminat en carpaccio i amanit
amb oli i sal és una delícia, però si el prefereixen a la
paella, cap problema, i en aquest cas no s’ha de tenir
por de l’altra màxima: Qui no vulgui menjar cucs que
no mengi bolets, ja que el reig difícilment es corca.

Els responsables de Poma
de Girona estimen que la
collita de poma a Catalunya serà de 324.980 tones, un 4% més que la de
l’any passat. Girona en
produirà unes 100.000 tones, que suposaran un
30% del total.
A la Tallada d’Empordà
es van presentar ahir les
previsions de collita de Poma de Girona. El president d’aquesta indicació
geogràfica protegida, Venanci Grau, va explicar
que, entre aquest any i el
següent, es treballarà per
exportar un 50% de la collita, i augmentar així el
30% exportat el 2010. Ha
crescut notablement la
demanda procedent de països emergents de l’Amèrica Central i l’Orient Mitjà,
que es consolida com la regió on es venen més pomes
gironines. Grau hi afegeix
que són presents en quatre continents (Àfrica,
Amèrica, Àsia i Europa).
Amb només un 9% de la
collita recollida, el pronòstic de la temporada és més
que favorable. S’ha millorat en producció, rendiment, qualitat i exportació. El director de l’estació
experimental IRTA-Mas
Badia, Josep Maria Pagès,

afirma que la poma del
2011 serà més cruixent,
sucosa i de major calibre i
coloració. La superioritat
s’explica en part gràcies al
temps. Una primavera
més calorosa i un juliol 2ºC
més fred han ajudat a fer
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A partir de Fabert
només es pot
anar a peu

L’accessibilitat
del pont
de Calatrava

Nova edició
del White Night
Shopping

Convoquen un
concurs per al
cartell de la festa

El municipi ja és
a la plana del web
de Turispain

L’Ajuntament de Molló ha
prohibit el pas de vehicles entre el nucli de Fabert i la collada de Prats de Molló, excepte
als veïns que hi tenen pastures. Vol evitar així els problemes derivats de l’aparcament
generalment de boletaires
que impedeixen la circulació
de tractors i la degradació
d’aquesta pista. També ha
prohibit aparcar en alguns
trams de la pista entre Setcases i Espinavell. ■ J.C.

Les dificultats per accedir al
pont de Calatrava de Ripoll
per a les persones amb mobilitat reduïda ha estat una de
les principals reivindicacions
del responsable de Mifas al
Ripollès, José Morales, a les
regidores de Barris i Seguretat Ciutadana, Fina Guix i Dolors Vilalta. La reducció de
barreres i el respecte de les
zones d’estacionament de vehicles de minusvàlids han estat altres peticions. ■ J.C.

Els comerciants de Puigcerdà
celebren el dia 27 d’agost una
nova edició del White Night
Shopping. Aquest dia, els establiments obriran una hora
més a la nit (fins a les 10), i recomanen als qui vagin a comprar o simplement a passejar
que vagin vestits de blanc o
amb alguna peça blanca. Hi
haurà desfilades de roba i calçat organitzades per algunes
botigues i un mercat de
delicadeses. ■ J.C.

La comissió de festes de Sant
Joan de les Abadesses ha
convocat un concurs obert a
tothom per a la creació de la
imatge del cartell, el programa de mà i el mocador de la
festa major. Divendres que ve
finalitza el termini d’admissió
dels treballs, que s’han de lliurar a l’oficina de turisme, Palau de l’Abadia. El jurat valorarà l’originalitat, la creativitat i
la introducció d’elements de
la festivitat. ■ J.C.

El municipi de la Vall d’en Bas
ha estat inclòs a la pàgina
web de Turispain. Es tracta
d’una web especialitzada en
turisme rural. L’enllaç per arribar-hi és http://www.turispain.com/La-Vall-d%B4enBas.html?doc2301. El sector
públic i privat de la Vall d’en
Bas han fet una clara aposta
pel turisme de qualitat i, en
aquest marc, el turisme rural
té un pes específic molt
important. ■ J.C.

Aparell amb què es calcula la maduració de la poma als conreus de Mas Badia ■ LLUÍS SERRAT

La xifra

La frase

30%

“La poma serà més
cruixent, sucosa i de
major calibre i color”
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són les pomes que l’any
passat es van exportar de Poma de Girona.

—————————————————————————————————

Josep Maria Pagès
DIRECTOR D’IRTA-MAS BADIA

que la nova temporada de
Poma de Girona sigui “excel·lent”. Es va aprofitar
per presentar un aparell
que indica el punt correcte
de maduració i així ajudar
a determinar quan fer la
recollida.

El pont de l’arquitecte
Calatrava, a Ripoll ■ J.C.
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Apostar pel
consum de
pomes locals
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Els productors van fer una crida al “patriotisme gastronòmic” per tal de conscienciar
els catalans perquè consumeixin poma de la terra. Una
poma de “categoria extra i de
molt bona qualitat”, tant pel
tractament i els avenços tècnics com per les condicions
climatològiques. Cal afegir-hi
que Poma de Girona no ha rebut cap atac a la frontera dels
agricultors francesos.

