Reunió Eivissa processionària 5 d’octubre 2021
Ordre del dia presentació tractament aeri Eivissa (reunió explicativa)
10:00-10:15 Inauguració: Conseller de Presidència i gestió ambiental del Consell
d’Eivissa: Vicente Roig Tur i Director general d’Espais naturals i Biodiversitat:
Llorenç Mas Parera.
10:15-10:30 Presentació reunió. Objectius. Luis Núñez-SSF.
10:30-10:40 Presentació resultats de l’estudi de la UIB. Claudia Comparini.
10:45-10:55 Acciones realitzades per l’Ibanat a Eivissa. Eliminació de bosses,
Feromones, tractament terrestre novembre 2021, etc. Félix San Juan-Ibanat.
11:00-11:10 Situació del control per ratapinyades a Eivissa. David García.
11:10-11:25 Situació actual. Informe final d’Eivissa 2020-2021. Resumen
d’actuacions. Marisa Santiago-SSF.
11:25-11:35 Proposta de cria, introducció i seguiment de parasitòids d’ous de
processionària. UIB. Dr. Miguel Angel Miranda.
11:35-11:45 Proposta zones de tractament aeri 2021 i control de qualitat. Pla de
sanitat forestal del Parc natural de Ses Salines d’Eivissa-Formentera. Luis NúñezSSF.
11:45-12:00 Comentaris i Preguntes.
12:00-12:05 Conclusions: Luis Núñez-SSF.
12:10 Cloenda de la reunió: Director general d’Espais naturals i Biodiversitat:
Llorenç Mas Parera.

Esper que sigui profitosa.
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La darrera reunió es va fer el 22 d’abril 2021 (va ser tècnica i interna).
Presentació reunió. Objectius.
Els 5 objectius d’aquesta reunió TÈCNICA INTERNA, varen ser:
Objectiu 1: Informar a tots les entitats i persones que son, en part, responsables
de la seva gestió, de la situació actual de la processionària a la illa d’Eivissa,
Objectiu 2: Millorar la coordinació entre tots.
Objectiu 3: Poder donar a la ciutadania una resposta comú, coherent, homogènia
i per suposat TÈCNICA, basat en dades tècniques.
Objectiu 4: Millorar, amb els aportes de idees, de millores, etc, de tots els
integrants d’aquest grup tècnic.
Objectiu 5: Aconseguir post-poner la declaració de la plaga de la processionària
del pi a Eivissa en molt d’anys. Mantenir la població del insecte en nivells baixos.
Es a dir, tots els que han d’estar informats de la situació actual i de les feines que
es fan i les que farem en aquesta nova temporada 2021-2022.
Conclusions.
1.- Situació actual preocupant.
2.- No volem que passi el que va passar a Formentera.
3.- Importància de la comunicació a la població.
4.- Aconseguir la implicació de grups de pressió: ecologistes, caçadors, apicultors,
etc.
Estic disponible per fer totes les reunions explicatives als col·lectius, que des de
Eivissa, considereu que s’han de implicar.
Demano l’ajuda a tots, però especialment als educadors ambientals del Parc per
difondre la necessitat de mantenir la processionària sota control, i convèncer als
diferents col·lectius de la importància d’aquestes actuacions.
Formentera, també farem tractament aeri..... 5 any. I moltes coses més.
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Objectius d’aquesta reunió 05/10/2021
1.- Explicar Situació actual, actuacions realitzades i les que farem
Comunicar a la població les acciones que farem
Ver programa:
Història
Detecció 1975
Declaració agent nociu en 07/02/2009 IBI-for
Declaració focus incipient de plaga 10/2021 IBI
No parlarem cicle, etc. Hi ha publicacions: SHNB, Foresta, CFE, etc, o en la nostra
web http://sanitatforestal.caib.es
SF IBIZA = 25.088 ha pinar (Formentera 2.422 ha)
2.- Explicar estudis en marxa: uib paraistoids, caixes refugi de ratapinyades, 29%
ocupació = èxit.
3.- Explicar accions fetes, i propostes
4.- Demanar ajuda a la ciutadania: linea verde, i altres, per localització bosses
5.- Explicar el control tècnic exhaustiu que es fa.
•
•
•
•

Pla de aplicació aeri + ok de san vegetal
Projecte de aplicació aeri + ok de xarxa natura
Control de Qualitat (ESMA)
Projecte de PROJECTE DE CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI
(Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) MITJANÇANT TRACTAMENT
TERRESTRE A LES ZONES D’US PÚBLIC. ILLES BALEARS 2021-2025.

Novetats: compra maquina polvoritzadora per pitiuses
Cost tractament aeri 740.000 euros anuals 2021-2022-2023-2024 (+2)
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