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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A L’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA SOBRE 
LA PLAGA DEL TOMICUS I L’ELABORACIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ 
AGROFORESTAL DEL MARESME 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

La tardor de 2015 es començava a parlar dels estralls que estava causant la plaga de 
l'escarabat Tomicus destruens al pi pinyer dels boscos del Maresme. Es parlava d'un 
30% de l’extensió dels pins de la serralada litoral i el Montnegre-Corredor, sent el 
Baix Maresme una de les zones més afectades. Des del Consell Comarcal del Maresme 
es suggeria que calia posar en marxa un pla d’aprofitament dels boscos que passés 
per eliminar tota la fusta resultant dels atacs d’aquests escarabats. 
 
Un any després, l'afectació es feia més evident i preocupant, per la virulència, per 
l'extensió i pel desconcert que ocasionava la poca informació a l'abast sobre les 
actuacions que s'hi duien a terme. 
 
Dos mesos després el Consorci del Parc de la Serralada Litoral assenyalava 7 línies 
d'actuació pel control de la plaga, acordades pel Consell Comarcal del Maresme, el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, la 
Diputació de Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral 
Central i la de Montnegre-Corredor. 
 
Les actuacions referides en el document de 7 de juliol de 2016 es centraven en la 
diagnosi, la informació, l'assessorament i la implicació dels propietaris afectats i la 
retirada dels pins malalts potenciant les alzines, a més d’actualitzar l’estudi 
“Avaluació de l’estat fitosanitari del Parc de la Serralada Litoral” realitzat l’any 2008 
i establir un circuit d’intercanvi d’informació entre les administracions implicades. 
 
Durant els darrers mesos, la Generalitat i la Diputació han concedit ajuts als 
propietaris afectats, promovent la seva agrupació en associacions de propietaris 
forestals, per tal combatre els efectes de la plaga mitjançant la tala dels pins malalts 
i la seva retirada, aprofitant la fusta com a biomassa. Tanmateix, tal com reconeixen 
propietaris forestals i tècnics, els ajuts han arribat tard (a partir del 15 de gener quan 
l’escarabat torna a proliferar al març), no han estat suficients (només es donaven a 
parcel·les amb més d’un 80% dels pins afectats), les actuacions no sempre s’han fet 
correctament, i la situació està molt lluny de millorar, perquè el que s’ha fet fins ara 
són només pedaços i no s’està abordant la problemàtica de fons i la causa de tot 
plegat: la falta d’una gestió agroforestal territorial. 
 
Així doncs, constatem: 
 
- Que no s'identifica cap centre d'informació de referència interadministratiu i 
transversal que ofereixi la informació públicament i des de la perspectiva de tots els 
interessos, dels propietaris però també de la ciutadania interessada per la salut del 
seu territori. Així mateix, no s'identifica quin és l'òrgan, el col·lectiu o l'administració 
o conjunt d'administracions que tenen la capacitat de prendre decisions d'actuar 
d'una manera determinada sobre una problemàtica que té efectes territorials globals. 
 
- Que des del primer coneixement de la plaga fins avui han passat més de dos anys 
i actualment la situació es pot qualificar d'emergència, perquè s’ha actuat només en 
una petita part de tota la zona afectada i el perill de que es torni a propagar aquesta 
primavera sembla evident. 
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- Que no s’ha fet un estudi especialitzat ad hoc sobre els riscos que poden córrer els 
nostres boscos aquest estiu (incendis, erosió, esllavissaments, inundacions...) degut 
als efectes acumulats de dos anys de plaga juntament amb la presència d’altres 
afectacions com la processionària, el fong Thyriopsis halepensis, les condicions 
climàtiques i la manca continuada de gestió. 
 
- Que manca una política clara, àmpliament consensuada, coordinada i participada 
col·lectivament, i amb una visió profunda, global, transversal i a llarg termini, sobre 
quin ha de ser el model de gestió agroforestal i quines han de ser les polítiques 
actives ambientals, forestals i paisatgístiques de la comarca. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- ESTABLIR QUE SÓN PRIORITÀRIES I URGENTS les actuacions en el nostre 
municipi que tinguin per objectiu el tractament de la plaga de Tomicus destruens que 
afecta els nostres boscos i la prevenció de la seva propagació i dels riscos derivats, 
així com demanar que s’estableixin també com a prioritàries i urgents les actuacions 
en el mateix sentit que es duguin a terme en tot el territori afectat a la comarca. 
 
SEGON.- DEMANAR QUE ES CREÏ UNA MESA MULTIDISCIPLINÀRIA TERRITORIAL que 
treballi de manera immediata i prioritària el tractament de la plaga en el territori 
afectat, formada pels diversos actors implicats, interessats o amb coneixements 
sobre la problemàtica: entitats ambientals i ecologistes i en defensa del territori, 
Agrupacions de Defensa Forestal, entitats que representin activitats d'explotació 
forestal, associacions de propietaris forestals, administracions, tècnics especialitzats, 
representants del grups polítics i personal que s’hi vulgui destinar. La mesa tindrà 
una naturalesa propositiva, consultiva i assessora i podrà elevar informes de les 
matèries que li siguin conferides. 
 
TERCER.- INSTAR A AQUESTA MESA A INICIAR, EN PARAL·LEL, ELS TREBALLS PER 
ESTABLIR UN MODEL DE GESTIÓ AGROFORESTAL DEL MARESME que sigui vinculant 
per a les polítiques mediambientals i de gestió del territori que s'estableixin a la 
comarca. Els objectius, línies mestres i continguts s'han de debatre en el si de la 
mesa multidisciplinària, que serà l'òrgan de seguiment i control en el 
desenvolupament de la proposta de model. 
 
QUART.- GARANTIR L'ACCÉS A TOTA LA INFORMACIÓ relativa a les actuacions que 
es duguin a terme sobre el boscos, de manera que siguin públiques i activament 
difoses l'agenda de reunions i les actes corresponents, així com quins són els ajuts, 
els pressupostos i el llistat d'entitats i contractistes implicats directament o 
indirectament en aquestes actuacions. 
 
CINQUÈ.- FER SEGUIMENT de totes les actuacions que tinguin lloc en el nostre terme 
municipal per tractar la plaga de Tomicus, amb tal de garantir que es duguin a terme 
correctament i seguint les indicacions i recomanacions donades, i en la línia d’una 
gestió forestal i agroforestal adequada, evitant així casos de tales indiscriminades o 
tractaments perjudicials com els que s’han donat en diversos municipis. 
 
SISÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, les Associacions de 
Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, del Maresme i del Montnegre-
Corredor, les Agrupacions de Defensa Forestal i la Coordinadora Preservem el 
Maresme. 
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