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Aquest diari utilitza  

paper reciclat en un 80,5%

PREU 

1,30 € FUNDAT EL 1889Dimecres 
24 DE NOVEMBRE DE 2021

SET DE 2 BASTONS 
Per trekking i senderisme, fabricats amb alumini  
i regulables en altura, amb bossa per guardar-los

SECTOR FORESTAL Reclamen mesures per 
frenar els robatoris de pinyes al bosc u11

ALT EMPORDÀ JARC demana que s’aturi 
la reintroducció del voltor negre u14

La positivitat del virus a Girona 
sobrepassa el límit de l’OMS

uL’hospital de Figueres comença 
a desprogramar intervencions per 

l’elevada pressió de la Covid-19

uCatalunya demana al TSJC que 
el passaport sigui obligatori a la 

restauració, gimnasos i geriàtrics

uSanitat descarta reduir horaris i 
aforaments de la restauració i l’oci 

nocturn tot i  plantejar-s’ho u2 i 3

 

Tresor arqueològic al fons de les Formigues
uPER PRIMER COP ES DOCUMENTA LA PRESÈNCIA DE RESINA D’ESTEPA NEGRA PER REVESTIR L’INTERIOR D’ÀMFORES AMB SALSES O SALAONS u15

EsportsDdG u26 a 31

Girona: La primavera després 
de l’hivern per a Marc Gasol
uEL PIVOT HA MANTINGUT LA RELACIÓ AMB LA CIUTAT DURANT ELS 
13 ANYS QUE HA ESTAT A L’NBA I SEMPRE LI HA PROFESSAT ESTIMA

El Barça empata amb 
el Benfica (0-0) i es 
jugarà a Munic l’accés 
als vuitens de final

El Granada fitxa per  
la temporada que ve 
la perla del Figueres 
Khalid Noureddine

CULTURA

RAFEL NADAL PERIODISTA I ESCRIPTOR

«Quan vaig 
començar no 
pensava que faria 
una trilogia»
u«QUAN S’ESBORREN LES 
PARAULES» ARRIBA AVUI A LES 
LLIBRERIES I ES PRESENTA DEMÀ

A més a DdG

Cassà destina 
190.000 euros  
a la reactivació 
econòmica del 
poble després 
de la pandèmia
uDONA AJUDES DIRECTES ALS 
ATURATS I REPARTEIX VALS PER 
GASTAR EN COMERÇOS LOCALS u4

Mor un home    
a Quart en 
cedir-li el  sostre 
mentre revisava 
el teulat
n La víctima, de 59 anys, hauria 
pujat a dalt de l’edifici per  mirar 
l’estat de les plaques solars, però 
les teules d’uralita es van trencar 
i va acabar caient des d’uns qua-
tre metres d’alçada. u6

Pedro Sánchez 
apuntala la legislatura 
en salvar els comptes 
amb Esquerra u22 i 23

El pressupost de l’Estat 
suma 4,5 milions     
més per a Girona u12

Arqueòlegs subaquàtics 
treballant al jaciment de les 
Illes Formiques .  TEDDY SEGUIN/CASC

Francesc Solà
Rectángulo
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Comarques Local

n Els productors del pinyó de Ca-
talunya es mostren preocupats 
per la paràlisi de l’administració 
a l’hora de posar una regulació 
que freni els robatoris generalit-
zats de pinyes. Tant productors 
com  tècnics dels centres de re-
cerca que han participat en un es-
tudi en el marc del projecte Qua-
lity Pinea, amb una jornada tèc-
nica celebrada a Garrigàs, remar-
quen que «el sector ha de quedar 
regulat, igual que d’altres produc-
tes no fusters com els bolets, el 
bruc o el llentiscle, per l’Agenda 
Forestal 2025 que està desenvo-
lupant el Govern de la Generali-
tat», tal com han explicat en un 
comunicat.  

Segons remarquen, «els pro-
ductes no fusters són la base 
d’una bioeconomia circular agro-
fosetal». Tot i que des de la Con-
selleria d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural s’ha 
mostrat el compromís en con-
templar la seva regulació, «la fal-
ta de concreció preocupa al sec-
tor forestal, molt perjudicat pels 
robatoris de pinyes i la comerci-
alització dels pinyons al mercat 
negre», afirmen. 

Plaga de xinxa americana 
Una altra de les amenaces a les 
quals, segons el sector, s’enfronta 
el pi pinyer és la plaga de xinxa 
americana del pi (Leptoglossus  
occidentalis), que afecta greu-

ment la producció de pinyes. Per 
aquest motiu, els productors 
agrupats a través de la Coopera-
tiva de Serveis Forestals i els prin-
cipals centres de recerca forestal 
de Catalunya, participen al nou 
Grup Operatiu Pinea, un projec-
te d’àmbit estatal per fer front a les 
plagues que provoquen grans 
pèrdues de producció i amena-
cen seriosament la viabilitat del 
sector.  

Finalment, els productors que 
han participat al projecte Quality 
Pinea aposten «decididament» 
per les plantacions intensives. 
«Els  bons  resultats  del treballs  
duts  a  terme  per  la  producció  
de  pinyes  fan  veure  la  viabilitat  
de  les  plantacions  de  pi  pinyer  
en  grans  extensions  de  zones  
agrícoles,  fins  i  tot  en  àrees mar-
ginals i amb poca pluviometria», 
defensen des del sector. 

El sector del pi 
pinyer demana 
una regulació que 
freni els robatoris
u Els productors estan preocupats per la plaga 
de xinxa americana que amenaça la producció

DDG. GARRIGÀS

Un agent del Seprona davant diverses tones de pinyes recollides sense permís a Santa Cristina. GUÀRDIA CIVIL

Els participants al 
projecte Quality Pinea 
fan una aposta decidida 
per les plantacions 
intensives




