Ens quedarem sense boixos?
Situació actual de la papallona
del boix a Catalunya
Jornada tècnica
RIPOLL, divendres 13 de desembre de 2019
Presentació

Programa

Tal i com era de preveure, la invasió de
la papallona del boix (Cydalima
perspectalis) ha seguit avançant i ha
afectat severament nous territoris.

8.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Enguany, a algunes comarques, com la
Garrotxa, l’afectació ha estat molt
menor, simplement pel fet que s’ha
esgotat el recurs alimentari d’aquesta
espècie exòtica invasora.

9.30 h Situació de la papallona del boix als boscos francesos

L’actual escenari és, doncs, molt
interessant: per una banda tenim
comarques on encara no ha arribat
mentre que d’altres estan en plena
invasió o en la fase de post-invasió. I és
en aquesta darrera situació quan ens
preguntem: al final, ens quedarem sense
boixos?
Aquesta jornada té la intenció de
transferir el coneixement que es va
obtenint
a
partir
dels
diversos
seguiments i estudis que s’han realitzat
durant aquest 2019 i va dirigida,
especialment,
a
gestors
d’espais
forestals, tècnics forestals i responsables
de la gestió d’espais verds municipals,
però també a qualsevol ciutadà
interessat per una de les invasions
biològiques més potents que s’han
produït a Catalunya en els últims anys.

9.15 h Presentació de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora general d'Agricultura i Ramaderia. DARP
Sr. Bruno Mariton. Centre National de la Propriété Forestière Délégation
Régionale Occitanie. Antenne des Pyrénées Orientales.

10.30 h Canvi climàtic i biologia de Cydalima perspectalis
Sra. Carmen López i Sra. Matilde Eizaguirre. Universitat de Lleida.

11.00 h Dos anys de seguiment de la fenologia de la papallona del boix i
evolució de les successives rebrotades del boix a la Garrotxa
Sr. Jordi Artola. Dorcus. Observatori dels Invertebrats.

11.20 h Experiència de tres anys de gestió de la papallona del boix als
espais verds d’Olot
Sra. Sandra Las Heras. Orius, solucions entomològiques.

11.40 h Pausa
12.15 h Accions previstes en el Pla d’Acció
Sra. Isabel Pujadas. Servei de Sanitat Vegetal. DARP.

12.35 h Avaluació d’eines de control de la papallona del boix en el sistema
forestal del Pla Boixer (Tavertet, Osona)
Sr. Jordi Senmartí. Control sostenible de plagues. SENPLAG.

12.55 h Seguiment del nivell d’afectació de la papallona del boix a
Catalunya
Sra. Míriam Sangerman. Secció de Boscos i Recursos Forestals dels Serveis
Territorials del DARP a Girona.

Organització

13.15 h Establiment i funcions de la Xarxa de Vigilància
Sr. Emili Bassols. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. DTES.

13.35 h Debat
14.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Elisabeth Sánchez. Directora Serveis Territorials del DARP a Girona.

Col·laboració

Lloc de realització
Sala d’actes de la Fundació Eduard Solé
Av. Eduard Soler, 1
17500 - RIPOLL

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s contactant amb:
Sra. Ruth Garcia (Tel.: 972 26 46 66 – A/e: ruth.garciaf@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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