
JORNADA TÈCNICA. Divendres, 11 de desembre de 20

PLAGUES DE PINS I PALMERES 
AL MARESME I VALLÈS ORIENTAL
Causes, mesures de prevenció, tractaments i gestió de la plaga 
 

   
 
 
 
 
Últimament diverses plagues 
importants extensions de pinedes, o bé el morrut de la palmera, que ha eliminat la 
major part de palmeres dels nostres municipis. Quines son les causes? Podem fer 
alguna cosa per prevenir aquestes plagues? Qui és el responsable de lluitar
tractaments? I l’Ajuntament, com ha d’actuar davant aquesta nova situació de risc? 
Intentarem donar respostes 
 
Programa 
 

9.30h. Arribada dels assistents 

9.45h. Presentació de la jornada, a càrrec
Maresme i de la Federació ADF del Maresme
10h. Causes biòtiques i abiòtiques causants de les plagues als pins i palmeres

Rojo, tècnic del Departament de Medi Ambie
10.30h. L’estat de les pinedes a la Serralada Litoral

11h. Cafè 
11.30.  La visió de les plagues de pins i palmeres

  Propietaris forestals i AD
  Empreses Forestals: 

Ajuntaments: Sr. Josep Mir, 
Mar, Sr. Àlex Asensio, 

12h.  Mesures de prevenció i tractament, 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
12.45 Taula rodona 

13.30h. Fi de la jornada, a càrrec del Sr.
Tamayo, Consellera Delegada de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme, i Sr. Joan 
Aldrufeu, President de la Federació de les ADF del Maresme
 

Informació 
 

Dirigit a tècnics municipals de medi 
d’empreses privades del sector de la jardineria i forestal i estudiants.
Les inscripcions es poden fer fin
obassa@ccmaresme.cat, federacioadfmaresme@gmail.com
629.04.02.95. Import inscripció: 10 euros. Gratuïta pels tècnics 
Maresme i Vallès Oriental. 
Lloc: Sala Nova de l’Ajuntament de Cabrera de Mar,Plaça de l’Ajuntament, 3, 

Divendres, 11 de desembre de 2009  

DE PINS I PALMERES 
AL MARESME I VALLÈS ORIENTAL 
Causes, mesures de prevenció, tractaments i gestió de la plaga 

plagues han acabat amb alguns exemplars de pins
importants extensions de pinedes, o bé el morrut de la palmera, que ha eliminat la 
major part de palmeres dels nostres municipis. Quines son les causes? Podem fer 
alguna cosa per prevenir aquestes plagues? Qui és el responsable de lluitar

? I l’Ajuntament, com ha d’actuar davant aquesta nova situació de risc? 
Intentarem donar respostes i solucions a totes aquestes qüestions a aquesta jornada.

a càrrec del Sr. Oriol Bassa, enginyer de forests del Consell Comarcal del 
Maresme i de la Federació ADF del Maresme 

Causes biòtiques i abiòtiques causants de les plagues als pins i palmeres, a càrrec del Sr. Mariano 
Rojo, tècnic del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

L’estat de les pinedes a la Serralada Litoral, a càrrec d’Albert Vidal, tècnic de Centroplag

de pins i palmeres des del territori: 
Propietaris forestals i ADF: Sr. Josep Canals, ADF Vilassar de Dalt 
Empreses Forestals: Sr. Josep Famadas, J.Famadas, enginyeria, serveis i viver

Josep Mir, Regidor d’Obres, Serveis Públics i medi Ambient de Cabrera de 

Àlex Asensio, Regidor de Territori i Sostenibilitat d’Alella. 
Mesures de prevenció i tractament, a càrrec del Sr. Mariano Rojo, tècnic del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya  

l Sr. Daniel Cortès, President del Parc Serralada Litoral
Tamayo, Consellera Delegada de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme, i Sr. Joan 
Aldrufeu, President de la Federació de les ADF del Maresme 

tècnics municipals de medi ambient i jardineria, ADF, propietaris forestals, 
d’empreses privades del sector de la jardineria i forestal i estudiants.  

fins del 10 de desembre per correu electrònic a 
federacioadfmaresme@gmail.com, p.slitoral@diba.cat

: 10 euros. Gratuïta pels tècnics municipals 

Sala Nova de l’Ajuntament de Cabrera de Mar,Plaça de l’Ajuntament, 3, 

 

DE PINS I PALMERES  

Causes, mesures de prevenció, tractaments i gestió de la plaga  

an acabat amb alguns exemplars de pins o amb 
importants extensions de pinedes, o bé el morrut de la palmera, que ha eliminat la 
major part de palmeres dels nostres municipis. Quines son les causes? Podem fer 
alguna cosa per prevenir aquestes plagues? Qui és el responsable de lluitar-hi i fer els 

? I l’Ajuntament, com ha d’actuar davant aquesta nova situació de risc? 
a totes aquestes qüestions a aquesta jornada. 

del Sr. Oriol Bassa, enginyer de forests del Consell Comarcal del 

, a càrrec del Sr. Mariano 
nt i Habitatge de la Generalitat de Catalunya  

càrrec d’Albert Vidal, tècnic de Centroplag 

J.Famadas, enginyeria, serveis i viver 
Regidor d’Obres, Serveis Públics i medi Ambient de Cabrera de 

a càrrec del Sr. Mariano Rojo, tècnic del Departament de Medi 

Daniel Cortès, President del Parc Serralada Litoral, Sra. Silvia 
Tamayo, Consellera Delegada de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme, i Sr. Joan 

propietaris forestals, tècnics 

s del 10 de desembre per correu electrònic a 
p.slitoral@diba.cato bé al Tel. 

municipals i regidors i ADF del 

Sala Nova de l’Ajuntament de Cabrera de Mar,Plaça de l’Ajuntament, 3, Cabrera de Mar. 


