
 

 

 

Segons la IGP Poma de Girona s'espera un 16% més de pomes 
 

 

El passat dia 20 el Diari de Girona exposava, en un bon informe periodístic, l'acte 

simbòlic de la collita de la primera poma, acte que tenia lloc a el IRTA-Mas Badia, a 

Canet de la Tallada (Baix Empordà), i que ha comptat amb les intervencions de Llorenç 

Frigola, president de Poma de Girona; Elisabet Sánchez, directora dels Serveis 

Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, i Joan Bonany, 

director de el IRTA-Mas Badia. En l'acte es va ressaltar el vincle entre poma, salut i 

esport, que aquesta vegada s'ha comptat amb Alfred Julbe, entrenador de el Spar Uni 

Girona, de la màxima categoria femenina de bàsquet, i amb les jugadores de l'equip 

gironí Julia Soler i Laia Flores. 

 

Entre les conclusions es va comentar que si les previsions es compleixen, Poma de 

Girona tindrà aquest any una de les millors collites de poma dels últims anys. Les més 

de 84.580 tones que els productors preveuen recol·lectar suposen un augment 

considerable respecte a les xifres de l'any passat, que es va tancar amb una producció de 

72.680 tones, i les de 2018 i de 2017, quan es van collir poc més de 77.539 tones i 

79.300 tones, respectivament, segons dades de l'Associació Empresarial de Fruita de 

Catalunya (Afrucat). Aquest any, però, no s'arribarà a les 87.100 tones que es van 

recollir en 2019. 

 

Llorenç Frigola, president de Poma de Girona, explica que "aquest any hi haurà una 

collita de poma que es preveu lleugerament superior a la de l'any passat, on vam patir 3 

inundacions." 

 

La producció gironina representarà aproximadament el 30% del total de l'estimada a 

Catalunya que aquest any preveu tancar amb prop de 273.330 tones. Elisabet Sánchez, 

directora dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

(DARP) a Girona: "La pandèmia ha afavorit a que hagi augmentat el consum de poma, 

més local i més responsable. Ara que a poc a poc estem tornant a la normalitat, hem de 

continuar promovent el producte local". 

 

Joan Bonany, director del IRTA-Mas Badia, també destaca que "afrontem una collita de 

poma aquest any amb la millor de les perspectives pel que fa a la producció i la 

qualitat". 
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