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Plagues i canvi climàtic
«Els científics ens avisen de la invasió d'un escarabat procedent del nord-est d'Àsia
que té un efecte "devastador" sobre les moreres, ja que les mata»
Amb pocs dies de diferència, aquest passat mes de maig alguns ajuntaments a la Garrotxa
han informat a la població de com col·laborar a fer front a les diferents plagues que ens assoten;
des dels gavians a Olot, com el mosquit tigre, l'eruga del boix o la processionària del pi. Ara, per
acabar-ho d'adobar, sabem que un nou escarabat comença a fer estada en els territoris pròxims del
Vallès.
Efectivament, tal com informa EcoDiari
(https://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/10426/alerta/arribada/plaga/invasora/escaraba
t/asiatic/catalunya) , l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de
Barcelona (ICTA-UAB) ha avisat de la invasió d'un escarabat procedent del nord-est d'Àsia, de
països com la Xina, Corea, Japó i Taiwan, que té un efecte «devastador» sobre les moreres, ja
que les mata. Es tracta de l'espècie Xylotrechus chinensis, un escarabat de la família dels
cerambícids. Té un aspecte molt semblant a una vespa, amb un cos d'entre 15 i 25 mil·límetres.
L'investigador de l'ICTA-UAB i primer autor de l'estudi, Víctor Sarto, que duu per títol A New
Alien Invasive Longhom Beetle, Xylotrechus chinensis (Cerambycidae), Is Infesting Mulberries in
Catalonia, l'ha batejat com a «escarabat-vespa barrinador de les moreres». L'ICTA-UAB, en
col·laboració amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès, ha detectat i estudiat la presència d'aquesta
espècia des de 2014.
Segons sembla l'escarabat probablement hauria arribat al nostre territori a l'interior de
palets de fusta i s'hauria expandit pels municipis del Vallès com Barberà, Badia, Cerdanyola i
Ripollet. Però el més greu, encara, és que que també podria afectar arbres fruiters com pomeres,
pereres i les vinyes.
Totes aquestes plagues són fruit de la globalització econòmica i la mobilitat i, evidentment, del
canvi climàtic de què en part és responsable la (no)planificació agrícola i ramadera que s'aguanta
amb pinces a base d'agrotòxics i tones d'antibiòtics.
Certament, els qui no podem conrear-nos les nostres viandes, els consumidors passius,
hem de ser molt conscients d'allò que adquirim: la proximitat i la temporalitat dels productes i,
encara més, la cura que han rebut (ni agressiva ni tòxica), són claus per trencar la cadena de les
multinacionals de la infecta alimentació que ens volen imposar i que comporta, també maquiavèlicamant?, malmetre la nostra salut i promoure una medicina no menys agressiva i
infecta.
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