Noves dades sobre la situació
actual de la papallona del boix
(Cydalima perspectalis) a
Catalunya
Jornada tècnica en línia
Dijous, 18 de març de 2021
Presentació
Després de la celebració de les
jornades a Olot, el 2018, i a Ripoll, el
2019, s’organitza una nova jornada
tècnica sobre la papallona del boix
(Cydalima perspectalis) que té com a
principal objectiu donar a conèixer els
resultats dels estudis i seguiments que
es realitzen a Catalunya, i que
s’emmarquen dins el Pla d’Acció
d’aquesta espècie exòtica invasora.
Com era d’esperar, la papallona
segueix el seu avanç i cada vegada
són més les comarques amb boixedes
afectades, per això, els membres del
Grup de Treball i Seguiment de la
papallona del boix, organitzador
d’aquesta jornada, consideren que és
indispensable
transferir
el
coneixement sobre diferents aspectes
relacionats tant amb la biologia i
comportament d’aquesta espècie com
de les eines de control que s’estan
assajant. Però, també, es volen
aportar dades sobre què els passa als
boixos després d’haver patit els
efectes dels danys provocats per les
erugues.
La jornada està dirigida, especialment,
a gestors d’espais forestals, tècnics
forestals i responsables de la gestió
d’espais verds municipals, però també
a qualsevol ciutadà interessat en
conèixer l’evolució d’aquesta espècie
invasora a Catalunya i els efectes que
està provocant sobre el boix.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Departament de Territori
i Sostenibilitat

#PATT2021

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora general d’Agricultura i Ramaderia.
DARP.
9.15 h La papallona del boix a Europa
Sr. Marc Kenis. Centre for Agriculture and Bioscience International.
9.45 h La papallona del boix a l’illa de Mallorca. Situació actual
Sra. Sandra Closa. Servei de Sanitat Forestal. Conselleria de Medi Ambient
i Territori. Govern Illes Balears.
10.15 h El Pla d’Acció. Repàs del que s’està fent a Catalunya
Sra. Isabel Pujadas. Servei de Sanitat Vegetal. DARP.
10.35 h Evolució de l’estat d’afectació del boix a Catalunya.
Sr. Pedro Carballal. Servei de Gestió Forestal. DARP.
10.55 h Estudi de la rebrotada del boix
Sr. Jordi Artola. Dorcus. Observatori dels invertebrats.
11.15 h Resultats de la xarxa de vigilància
Sr. Emili Bassols. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. DTES.
11.35 h Segon any de l’avaluació de les possibilitats de les eines de control de
Cydalima perspectalis en un sistema forestal
Sr. Jordi Senmartí. SENPLAG.
11.55 h Avaluació dels danys causats per l’eruga del boix en els assajos de
control de la plaga al Pla Boixer (Osona)
Sr. Jordi Bou. LAGP-Flora i Vegetació. Institut de Medi Ambient. Universitat
de Girona.
12.15 h Estudi de paràsits i parasitòids
Sr. Pau Cardellach. Servei de Sanitat Vegetal. DARP.
12.35 h Debat
13.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ricard Casanovas. Cap del Servei de Fauna i Flora. DTES.

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que
trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu
seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol dubte o més informació podeu contactar amb el Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa (A/e: ruth.garciaf@gencat.cat)

1234
1234 // 3,00
3,00
210794 / 4,00

