
 

 

 
PROJECTE DE PARTICIPACIÓ EN L’ERRADICACIÓ DE L’AILANT.  
Resum actuacions 2020 
 
Aquest projecte té com a objectius divulgar el problema que suposa al Parc l’expansió d’aquesta planta 
invasora, i fer partícip la ciutadania del seu abordatge i de la implantació de diferents actuacions que ajudin 
a mitigar el problema. Una d’elles és aconseguir ampliar el nombre de superfície tractada pel Consorci, 
sobretot la de les parcel·les privades. El fet més característic és que a més dels tècnics/es del Consorci i 
dels tècnics/es municipals, hi participen sobretot associacions veïnals que difonen la problemàtica als veïns 
i veïnes i busquen la seva complicitat a l’hora de fer el tractament en les seves parcel·les. En els darrers 
anys també s’hi ha sumat diversos grups escolars que col·laboren en la divulgació i detecció dels focus, 
mitjançant els Porta a porta. Aquest any la pandèmia no ho ha fet possible. 
El projecte es desenvolupa en campanyes anuals que tenen diferents moments. L’esquema de treball ha 
anat evolucionant al llarg dels anys en funció del resultats obtinguts. Aquest és l’esquema de funcionament 
de la campanya del 2020: 
 

 
 
 
 

• Trobada de valoració de la campanya 2019 i definició campanya 2020 (7 de juliol. 8 persones) 
• Sensibilització  

- Xerrades diverses. A causa de la Covid 19 no se’n va poder fer. 
- Porta a porta, A causa de la Covid 19 no se’n va poder fer, però es van utilitzar dades 

obtingudes el curs anterior per l’IS Rubió i Tudurí i l’E. Pare Damià Sagrats Cors. 
• Mapització. Estiu- tardor 2020. Entre tots els participants van localitzar 19 focus nous.  
• Tractament. Finals novembre. Veure dades al quadre. 
• Valoració.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Participants en el programa de participació en l’erradicació de l’ailant 2020 
Diversos àmbits 
El Mussol, AVP La Floresta, AVV Can Cortès, AVV Font del Mont, AVV Mont d’Orsà- 
Vallvidrera, AVV Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, Comissió de Medi Ambient del 
Consell de Barri de La Floresta, Comunitat de vivendes Ideal Pavillón i Grup de natura Sol i 
Aire 
Total: 9 entitats  
Ajuntament de Sant Cugat, EMD Valldoreix  i Oficina Tècnica de Collserola 
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