ÀREA DE COMUNICACIÓ

DOSSIER DE PREMSA

Figueres inicia un programa de control integral de
plagues urbanes
L’Ajuntament de Figueres ha encarregat a la Mancomunitat el Programa de Control
Integrat de Plagues Urbanes de Figueres que ha començat a implantar-se aquest mes
d’octubre.

El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les
implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Cal que de forma
continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d’insectes, aus urbanes i
rosegadors que poden ocasionar aquests problemes. L’objectiu és oferir un servei de
control de plagues a les dependències de responsabilitat municipal i als espais públics,
com edificis de titularitat pública, carrers, places, parcs, xarxa de clavegueram i
enllumenat; de manera que es minimitzin els riscos per a la salut de les persones i
l’impacte en el medi ambient. El que es pretén és implantar un Programa de Control
Integrat (PCI) en el qual es vol reduir les espècies plaga per sota del llindar de tolerància,
nivell per sota del qual l’espècie no provoca danys econòmics, en la salut o en la qualitat
de vida. Un PCI tracta el problema de les plagues a través de la combinació i integració
de totes les mesures possibles per triar una estratègia de control que causi la menor
afectació a les persones, als demés éssers vius i a l’entorn (medi natural, edificis i
infraestructures).
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Dins del marc del control integrat es promou la prevenció de l’aparició de la plaga
mitjançant:
-

El sanejament del medi.

-

L’exclusió de la plaga.

-

El control de les estructures de l’edifici o local.

-

L’ús d’estratègies educatives per evitar comportaments que afavoreixin la
proliferació de la plaga.

I si fos necessari, combatre la plaga activament a través de:

a) La consideració de mesures i tècniques físiques, mecàniques i/o biològiques que
redueixin l’aliment, l’aigua, els amagatalls i l’accés de les plagues.
b) L’ús minimitzat de plaguicides (només si la resta d’actuacions no resulten efectives).

En el present programa es treballa en 2 grans àmbits:

1.-Via pública:
• Carrers i places
• Xarxa de clavegueram
• Xarxa d’enllumenat públic
• Aparcaments municipals
• Solars de titularitat municipal
• Zones verdes, parcs, jardins municipals...
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2.-Edificis municipals
(escoles, equipaments esportius, equipaments culturals, centres cívics, centres
administratius, biblioteca municipal, edificis de serveis, etc)

Aquest programa inclou les següents actuacions:

1.-Control de la població de coloms.

En relació als coloms, l’objectiu és

estabilitzar la població en un llindar que sigui suportable per la ciutat i no generi
problemes a la ciutadania. Això s’aconseguirà amb la reducció dels llocs de cria i dels
llocs d’alimentació.

2.-Control de la població d’estornells.

El control de la presència massiva

d’estornells, sobretot entre els mesos d’octubre i abril, ha estat gestionat des del servei
de parcs i jardins i de la brigada municipal. Aquest servei passarà a ser gestionat per la
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Mancomunitat i durant els propers mesos hi haurà el traspàs de coneixements,
estratègies i mitjans.

3.-Control de rosegadors a la via pública.
L’objectiu és evitar l’aparició de situacions problemàtiques amb l’eliminació de les
colònies de rates.

4.-Control de plagues en edificis i instal·lacions municipals.
En una segona fase s’implantarà el control de plagues en els edificis i equipaments
municipals. Cada edifici i equipament disposarà del seu propi pla de lluita contra plagues,
principalment la desratització i desinsectació.

Pel control de les plagues urbanes tant a la via pública com en els edificis municipals des
de la Secció de Medi Ambient s’activarà un servei d’atenció d’incidències, tant les que
provinguin dels ciutadans com dels propis serveis municipals (brigada, parcs i jardins,
Fisersa, etc). L’Ajuntament disposa d’un Formulari d’Incidències per vehicular-les amb el
servei de control de plagues i poder-ne fer un correcte seguiment.

Al final de cada exercici s’elaborarà una Memòria Anual del Programa de Control Integrat
de Plagues de Figueres que contindrà la següent informació:
•

Resultats del seguiment mensual de les estacions i punts de control

•

Actuacions dutes a terme

•

Incidències detectades

•

Avaluació del pla de control i modificacions i millores previstes

Per a l’execució d’aquest programa integral de lluita contra les plagues urbanes la
Mancomunitat hi destinarà dues persones de dilluns a divendres per a dur a terme les
tasques ordinàries, i s’actuarà els caps de setmana per a resoldre urgències que puguin
sorgir.
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