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Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que II sigui contestada
amb resposta escrita.
Des de l'any 2014 es detecta una proliferació d'una preocupant plaga invasora
d'erugues que afecta als boixos de diferents comarques de Catalunya. L'Eruga
Asiàtica, Cydalima perspectalis, ha tingut un creixement exponencial des
d'aleshores a diferents indrets del territori generant una defoliació de les fulles
del boix fins a matar-los. Aquest ràpid creixement i descontrol de la plaga re
quereix prendre mesures efectives per al seu control. Algunes de les zones
més afectades són la Garrotxa, Osona, La Vall d'Aran o la Selva, entre d'altres.
Davant d'aquestes informacions, interessa saber a aquest diputat i al seu grup
parlamentari;
Té coneixement el Govern sobre quines són totes les zones del territori afecta
des per l'eruga asiàtica?
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Óscar Ordeig i Molist, diputat del Crup Parlamentar) Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Des de l'any 2014 es detecta una proliferació d'una preocupant plaga invasora
d'erugues que afecta als boixos de diferents comarques de Catalunya. L'Eruga
Asiàtica, Cydalima perspectalis, ha tingut un creixement exponencial des
d'aleshores a diferents indrets del territori generant una defoliació de les fulles
del boix fins a matar-los. Aquest ràpid creixement i descontrol de la plaga re
quereix prendre mesures efectives per al seu control. Algunes de les zones
més afectades són la Garrotxa, Osona, La Vall d'Aran o la Selva, entre d'altres.
Davant d'aquestes informacions, interessa saber a aquest diputat i al seu grup
parlamentari;
Quines accions s'estan duent a terme per tal de controlar o eliminar aquesta
plaga?
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Óscar Ordeig i IVlolist, diputat del Crup Parlamentan Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Des de l'any 2014 es detecta una proliferació d'una preocupant plaga invasora
d'erugues que afecta als boixos de diferents comarques de Catalunya. L'Eruga
Asiàtica, Cydalima perspectalis, ha tingut un creixement exponencial des
d'aleshores a diferents indrets del territori generant una defoliació de les fulles
del boix fins a matar-los. Aquest ràpid creixement i descontrol de la plaga re
quereix prendre mesures efectives per al seu control. Algunes de les zones
més afectades són la Garrotxa, Osona, La Vall d'Aran o la Selva, entre d'altres.
Davant d'aquestes informacions, interessa saber a aquest diputat i al seu grup
parlamentari;
Quin pressupost destinarà el Departament d'Agricultura per a fer front a
aquesta plaga?
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Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta ta pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Des de l'any 2014 es detecta una proliferació d'una preocupant plaga invasora
d'erugues que afecta als boixos de diferents comarques de Catalunya. L'Eruga
Asiàtica, Cydalima perspectalis, ha tingut un creixement exponencial des
d'aleshores a diferents indrets del territori generant una defoliació de les fulles
del boix fins a matar-los. Aquest ràpid creixement i descontrol de la plaga re
quereix prendre mesures efectives per al seu control. Algunes de les zones
més afectades són la Garrotxa, Osona, La Vall d'Aran o ía Selva, entre d'altres.
Davant d'aquestes informacions, interessa saber a aquest diputat i al seu grup
parlamentari;
S'ha coordinat una resposta conjunta amb les diferents administracions públi
ques implicades (Ajuntaments, Consells Comarcals, centres de recerca)?
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