
UNA NOVA AMENAÇA PELS NOSTRES BOSCOS, L’ERUGA 
DEL BOIX CYDALIMA PERSPECTALIS: SITUACIÓ ACTUAL 
I PROPOSTA DE MESURES DE GESTIÓ.
Jornada tècnica
PALMA, dijous 21 de març de 2019
Lloc: Sala d’actes, Edifici Guillem Cifré Colonya. 
          Universitat Illes Balears
Durant els darrers mesos s’ha detectat a Balears l’eruga del boix Cydalima perspectalis. Aquesta eruga
suposa una greu amenaça per les boixedes naturals i endèmiques de Mallorca i Cabrera,  ja que pot
comprometre greument la seva supervivència. 

La jornada té com a objectiu donar a conèixer aquesta nova plaga, el seu cicle biològic, els danys que pot
generar  i  quines  mesures  de  gestió  podem utilitzar  per  intentar  controlar  la  seva  expansió.  També
d’informar de la situació a Europa i a Catalunya. 

Va adreçada a tècnics gestors d’espais verds, públics i privats,  a especialistes d’empreses de control de
plagues, i en general a qualsevol persona que vulgui conèixer aquest nou insecte a les Balears i el seu
impacte. 

Programa: 

9:45 Recepció de participants

10:00 Presentació de la Jornada
Sr. Miquel Mir Gual. Director general d’Espais Naturals i Biodiversitat. Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca. 

10:15 Introducció. Una nova amenaça pels boixos de les Balears, Cydalima perspectalis: Què és,
com es comporta i quins danys pot generar. 
Dr. Samuel Piña, grup de recerca interdisciplinar d’ecologia, Universitat Illes Balears

11:00 Evolució de la plaga en l’àmbit europeu . Cas específic de Catalunya, crònica d’una invasió.
Sr. Emili Bassols, Tècnic Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

11:45 Situació a Balears. Plans de gestió i proposta de mesures de control
Sra. Sandra Closa, cap de Servei de Sanitat Forestal.  Conselleria Medi Ambient, Agricultura i 
Pesca

12 30 Projecció de un vídeo sobre la plaga a França

13:00 Debat i Cloenda de la Jornada

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s mitjançant correu electrònic a sanitatforestal@caib.es

Organitza




