
 

 
 

Sessió informativa 

 Halyomorpha halys, un nou insecte invasor que pot causar 

molèsties als veïns   

Girona, 27 d’abril de 2018 
 

 

Antecedents: El Halyomorpha halys és un insecte que es coneix com el bernat marró marbrejat. Es d’origen asiàtic 

(Xina, Japó, Corea) i actualment és una plaga invasora en diversos llocs del mon, com els Estats Units a on ha 

colonitzat 44 estats i ha ocasionat grans pèrdues en el conreu de la pomera (entre d’altres). Itàlia ja fa uns anys 

que tenen aquest problema a l’igual que França i Suïssa. 

El primer individu que es va localitzar a la ciutat de Girona va ser l’any 2016. Aquest insecte sol afectar 

especialment arbres fruiters, cultius hortícoles, alguns conreus extensius com ara blat de moro i moltes altres 

plantes utilitzades en jardineria. En Europa està citat en 51 espècies de 32 famílies de plantes i pot viure en 

plantes utilitzades com a ornamentals i per fer ombra en les ciutats i parcs. A més, accedeix a l’interior de les llars 

on es refugia per passar l’hivern, ocasionant molèsties als veïns. Fa poc aquests insectes han afectat diferents llars 

dels municipis L’Hospitalet de Llobregat i Prat del Llobregat. A Catalunya encara no s’ha expandit, i tant sols s’ha 

detectat a les demarcacions de Girona i Barcelona. El DARP va fer la comunicació oficial al MAPAMA. 

Objectius: conèixer l’insecte, els seus hàbitats de vida i com controlar-lo. Donar pautes a nivell municipal per 

poder fer front a una possible plaga que ocasionaria molèsties a l’interior de les llars, així com danys als conreus i 

plantes utilitzades en jardineria.  

Destinataris: Representants electes i tècnics dels ens locals. 

Lloc: Aula B de la 1a. planta – Casa de Cultura de la Diputació de Girona - Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona 

Programa: 

10.05 h Benvinguda 

Sr. Sergi Mir, president del CILMA 

10.15 h Halyomorpha halys, plaga invasora relacionada amb el comerç internacional. Distribució, biologia i 

ecologia 

Dra. Lara Maistrello. Professora de la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

11.00 h Monitoreig i investigació per un ús sostenible de Halyomorpha halys 

Sr. Stefano Caruso. Tècnic del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena  

12.00 h Cloenda 

Nota: Les presentacions seran en castellà i els ponents parlaran en castellà i italià amb 

traducció. 

Podeu fer la inscripció mitjançant l’enllaç següent abans del 25 d’abril: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_X9wmbGU0a-

drtOARFEFEA6LdvZnMzkPwGdLCnTY0SnY1w/viewform 

 

 


