JORNADA

Reptes en la gestió
municipal de la lluita
contra la vespa asiàtica
30 de gener de 2019
Barcelona
Presentació
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) ja ha colonitzat totes
les comarques gironines i continua la seva expansió pels territoris
de la Catalunya Central i Barcelona, amb els consegüents efectes
negatius sobre espècies d’insectes autòctons i pèrdues importants
per a l’apicultura. La presència de la vespa en zones urbanes i periurbanes i la probable expansió cap a zones metropolitanes ha generat una certa alarma social entre la ciutadania i nous reptes en la
gestió municipal de les bioinvasions.
Inicialment, la lluita contra aquesta espècie invasora era assumida
pel Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Actualment,
atesa l’expansió exponencial de la vespa i l’elevada quantitat de
nius, es preveu que de manera progressiva siguin les administracions locals i els particulars els responsables de la retirada i destrucció de nius.

Objectius
- Difondre entre els governs locals la campanya de lluita i control de
la vespa asiàtica
- Debatre i consensuar mecanismes efectius de gestió municipal i
coordinació interadministrativa per a una bona gestió de la vigilància d’aquesta espècie exòtica invasora que colonitza Catalunya

program

09.00 h Recepció i acreditació
09.15 h Presentació
Miquel Arisa, alcalde de Centelles i vicepresident de l’Àmbit
d’Organització Territorial de l’FMC
09.30 h Gestió de la vespa asiàtica a Catalunya: situació i intervenció unificada
Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Subdirecció
General de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori
i Sostenibilitat
Josep Ma Olmo, tècnic del Servei de Fauna i Flora de la Subdirecció General
de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat
Jaume Bosch, cap de l’Àrea Regional del Cos d’Agents Rurals a Barcelona
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
10.30 h Implicacions en salut pública de la vespa asiàtica: avaluació dels riscos
Teresa Dordal, presidenta de la Societat Catalana d’Al·lergologia
i Immunologia Clínica
Lluís Marquès, membre del Comitè d’al·lèrgia a himenòpters de la Societat
Catalana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica
11.00 h

Pausa

11.30 h

Taula rodona
Experiències locals d’actuació i coordinació en la lluita contra la vespa
asiàtica
Modera: Marc Martín, servei d’assistència tècnica de l’Ajuntament
de Centelles i tècnic assessor en matèria de medi ambient de l’FMC

Joseba Carreras, cap de Secció de Biodiversitat de la Diputació Foral d’Àlaba
Miguel Garcia, cap de la Unitat de Sostenibilitat del Consell Comarcal de La
Selva
Marta Miralles, tècnica de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Sant Celoni
	Narcís Vicens, tècnic del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona
Isabel Martín, cap de la secció de Control de Qualitat i Medi Ambient del
Servei de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona
13:30 h Cloenda

Coordinació
Marc Martín, llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de
Barcelona, professor associat a la Facultat de Ciències i Tecnologia de la
Universitat de Vic. Treballa com a tècnic assessor en temes de medi ambient
i sostenibilitat per a l’Administració local, entre els quals, el seguiment i
control de bioinvasions a diversos municipis.
Horari
De 09.00 a 13.45 hores
Lloc de Realització
Sala d’Actes
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Destinataris
La sessió va adreçada a responsables polítics i tècnics locals de les àrees
de medi ambient i salut pública, protecció civil i policies locals i serveis
municipals.
Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la
participació al 80% de les hores lectives de la jornada.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 23 de gener de 2019. Per a la selecció
de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà
la participació del màxim nombre possible d’ens locals) i l’ordre de recepció
de les inscripcions. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del
formulari que trobareu al web de la Federació: formació.fmc.cat

Organitza:

