Gestió d’espècies invasores en el
medi urbà: bernat marbrejat,
vespa asiàtica i mosquit tigre
Jornada tècnica
TARRAGONA, divendres 29 de novembre de 2019
Presentació
En un món global, el risc que ens
arribin espècies noves s’incrementa
dia rere dia. La gestió d’aquestes
espècies per part dels ajuntaments, és
un repte que cada cop pren més
importància i pel que és necessari
destinar-hi més recursos.
L’objectiu de la jornada és donar a
conèixer diversos aspectes sobre la
biologia, el comportament i la gestió
d’algunes espècies que ja causen o
poden causar molèsties en l’àmbit
urbà. És el cas d’Halyomporpha halys,
un xinxe d’origen asiàtic citat per
primer cop a Catalunya l’any 2016 que
utilitza els edificis per refugiar-se a
l’hivern, de la vespa asiàtica que pot
instal·lar els seus nius a les branques
dels arbres o del mosquit tigre amb el
que convivim des de l’any 2004.
El fet que aquestes espècies es poden
trobar en diferents medis, tant a
l’urbà, com l’agrícola o el medi natural
comporta que per minimitzar els seus
efectes cal actuar de manera
coordinada des dels diferents àmbits.

Programa
09.00 h Inscripcions
09.15 h Presentació de la jornada
M. Il·lstre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra. Vicepresidenta i diputada
delegada de Medi Ambient, Salut Pública i Territori.
Sr. Àngel Xifré i Arroyo. Director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
09.30 h Marc legal: obligacions i responsabilitats dels ens locals
Sr. Josep Maria Prunera i Figuerola. Cap de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria i Territori, Servei d'Assistència Municipal,
Diputació de Tarragona.
09.50 h Les espècies invasores
Sra. Anna Aymamí i Besora. Tècnica de la Secció d’Agricultura i
Sanitat Vegetal del DARP a Tarragona.
10.10 h Bernat marbrejat, Halyomorpha halys
Sra. Anna Garreta i Gornals. Tècnica de la Secció d’Agricultura i
Sanitat Vegetal del DARP a Tarragona.
10.30 h Problemàtica i gestió local de la vespa asiàtica: experiència a les
comarques gironines
Sr. Narcís Vicens i Perpinyà. Tècnic del Servei de Medi Ambient de
la Diputació de Girona.
10.50 h Mosquit tigre: Serveis de la Diputació de Tarragona
Sra. Sílvia Arroyo i Aparicio. Tècnica de Salut Pública, Medi
Ambient, Enginyeria i Territori, Servei d'Assistència Municipal,
Diputació de Tarragona.
11.10 h Torn de preguntes
11.30 h Fi de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Diputació de Tarragona,
Aules de Formació de la Vall de l’Arrabassada
Carrer Carles Riba, 6
43007 Tarragona

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials
del DARP a Tarragona: Sr. José Antonio Gil Santos (Tel.: 977 250 450 –
A/e: jgilsantos@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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