El Consell demana a Sanitat Forestal que es continuï amb els tractaments contra la processionària del pi
dimarts, 29 de setembre de 2020 14:56

El conseller de Medi Ambient del Consell de Formentera, Antonio J. Sanz, ha demanat avui al
director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, que es continuï amb els
tractaments aeris contra la processionària del pi a Formentera, tal com ja es va acordar per
unanimitat al ple del Consell Insular de Formentera al mes de juliol.

Antonio J. Sanz ha assistit avui a la sessió informativa convocada per la conselleria de Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears on s’ha informat sobre l’inici de la campanya
de tractaments aeris prevista per enguany i s’ha fet un balanç de les actuacions realitzades a
l’illa de Formentera.

Després d’agrair el treball durant aquests últims quatre anys per part de la conselleria balear de
Medi Ambient, “on s’han fet una gran tasca per combatre aquesta plaga", el conseller Sanz hi
ha assenyalat que, després de l’avaluació feta pels tècnics insulars, “s’ha detectat que la
població de la processionària del pi ha anat en augment tant en el nombre de captures de
papallones a l’estiu, com del nombre de bosses a l’hivern, colonitzant altres indrets de l’illa més
enllà del focus inicial de la plaga ubicat a la zona des Cap de Barbaria”.

En concret, s’ha expandit cap a la zona de Porto-salè, Sant Ferran de ses Roques, cala en
Baster, zona des Mal Pas, Migjorn i Tramuntana, “segurament per les limitacions a l’hora de fer
els tractaments aeris a espais naturals protegits, zones apícoles, d’agricultura ecològica i a les
zones humides o properes a la mar, on s’ha hagut de deixar una zona de 100 metres de
separació", assenyala el conselller.

Davant la possibilitat prevista al contracte subscrit amb l’empresa responsable de l’execució
dels tractaments aeris de pròrroga d’un any més del contracte que finalitza enguany, el
conseller Sanz hi ha sol·licitat “que es cerqui el finançament necessari, valorat en un 200.000€,
per poder afrontar els tractaments de cara a l’any 2021 i que a més a més continuïn en el
temps més enllà del 2021”.
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