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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP DE MÓRA D’EBRE PER AL CONTROL 

EFICIENT I EFECTIU DE LA PLAGA DE LA MOSCA NEGRA 

 
La plaga de la mosca negra va aparèixer a les Terres de l'Ebre, a la vora de l'Ebre, 

l'estiu  de 2005 . La mosca negra té un radi d'actuació d'uns 50km des del lloc on 

neixen, això  fa que any rere any estengui la seva presència a una zona geogràfica 

més àmplia si no  es fa una important tasca preventiva amb tractament de les 

aigües on cria les seves larves. Fa prop de quinze anys, doncs, que els pobles 

de la riba de l'Ebre hem de conviure amb una plaga que és un autèntic infern per 

als pobles de la vora del riu. 

Durant aquests darrers anys,els tècnics han explicat i recordat que aquesta plaga 

és difícil  d'eradicar, però que es pot tractar amb antelació. També, s’ha reclamat 

al govern de la Generalitat que garanteixi els pressupostos necessaris perfer-hi front. 

Tot i els compromisos per part de la Generalitat, a principi d'aquest 2019 ni s'havia 

signat el conveni ni s'havia autoritzat cap despesa al COPATE que en no tenir conveni 

no tenia competències per controlar la mosca negra. 

La mosca negra afecta l'activitat agrícola, el turisme i la salut. I això no es pot 

permetre de cap de les maneres. Perquè no es pot improvisar amb la vida de les 

persones. S'han de tenir clares quines són les prioritats. Reclamem d'una vegada per 

totes que les Terres de l'Ebre tinguem els mateixos drets que la resta dels territoris 

del país, que el govern de la Generalitat entengui les necessitats del sud de 

Catalunya. 

Cal destacar que recentment s'ha constituït una Plataforma d'Afectats per la 

mosca negra, amb seu social a Benifallet, que pot ser una eina fonamental per a 

vehicular el malestar que patim a totes les Terres de l'Ebre. 

Per això, exigim a la Generalitat que compleixi el conveni amb el COPATE per 

garantir que l'any vinent no es torni a produir l'error d'aquests darrers anys i que 

a l'inici de la primavera no sigui de nou un infern per a l la gent que vivim en 

aquests pobles petits que viuen al costat de l'Ebre en un país que ha de pensar 

sempre en cadascun dels habitants del seu territori. 
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Atès que la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania amb la Salut de la Generalitat 

de Catalunya assenyala que totes i tots tenim dret a tenir seguretat ambiental i 

alimentària i a gaudir d’un entorn físic, social i comunitari que permeti una vida 

saludable i amb benestar. 

Atès que la Generalitat de Catalunya és coneixedora a través dels diferents 

estudis  realitzats que cal actuar per contenir la mosca negra amb tractaments 

durant la fase  larvària. I atès que, tot i això, es va signar tard, i per tant, no es va 

habilitar la dotació pressupostària necessària perquè el COPATE tingués el 

finançament garantit per actuar quan corresponia. 

Per tot això, 

 
ACORDS 

Creiem i defensem que ha de ser prioritat del Govern, l'atenció a la Salut, la 

qualitat de vida de les persones i el suport a les activitats econòmiques dels municipis 

proposem al Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre els acords següents: 

 
1.-Reclamar al govern de la Generalitat que garanteixi el tractament de la  

Mosca negra amb la dotació pressupostària corresponent perquè es puguin realitzar 

els tractaments durant la fase larvària i en la freqüència i cadència que els tècnics 

recomanin, atenent la urgència i l'afectació en la salut d'aquesta plaga. 

 
2.- Instar al govern de la Generalitat a reunir de forma periòdica la Comissió de 

Seguiment per tal de garantir que es compleixin els terminis i avaluar l'impacte 

dels diferents tractaments. 
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3.-Elaborar un estudi tècnic rigorós i exhaustiu sobre la plaga i el seu tractament, 

i també sobre la seva prevenció i atenció i posar-lo a disposició dels ajuntaments. 

Informar d'aquest estudi a la ciutadania mitjançant xerrades. 

 
4.-Adherir l'Ajuntament de Móra d’Ebre a la Plataforma d'Afectats per la Mosca 
Negra. 

 
5.-Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya, al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, del Baix Ebre, del Montsià i de la 

Terra Alta, i al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre 

(COPATE). 

 
Móra d’Ebre, 30 de juny de 2019 
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