
Atrapa 
el mosquit
tigre! Col·labora enviant 

les teves fotos del mosquit 
i localitzant possibles llocs 
de cria amb l’app Tigatrapp

AtrapaelTigre.com i l’Agència de Salut Pública de Barcelona,
encarregada del seguiment i control de l’espècie a la ciutat,
s’uneixen en la lluita contra el mosquit tigre a Barcelona.

Les notificacions de llocs de cria fetes pels ciutadans amb l’app
Tigatrapp complementaran la informació amb què l’Agència
treballa per orientar el seu programa de vigilància i control. 

Aquestes accions de seguiment i control no només són im-
portants per fer front a les molèsties que causa l’insecte, sinó
per reduir el risc de transmissió de malalties.

www.atrapaeltigre.com

www.aspb.cat
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Què és AtrapaelTigre.com?
És un projecte de ciència ciutadana que ajuda els científics i els experts a in-
vestigar, seguir i controlar l’expansió del mosquit tigre. Gràcies a l’aplicació
Tigatrapp, els ciutadans poden alertar de la presència d’aquest mosquit i dels
llocs on està criant. 

Amb aquesta informació, els experts poden fer accions de control més efi-
cients i predir els moviments de les poblacions de mosquit cap a zones on
encara no ha arribat. 

El mosquit tigre
Els científics l’anomenen Aedes albopictus. És una
espècie exòtica invasora que, a més de produir mo-
lestes picades, pot arribar a transmetre malalties.
Viu en zones urbanes, vola baix i pica de dia. És
petit i negre, amb franges blanques al cos i una
sola ratlla blanca que li recorre el cap i el tòrax.

Tu ens pots ajudar!
El mosquit tigre pon els ous en recipients petits amb
aigua estancada. Si entre tots eliminem aquests llocs
de cria en reduirem la població!

Als espais públics, l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona s’ha unit al projecte AtrapaelTigre.com per in-
corporar les aportacions ciutadanes al Programa de
vigilància i control del mosquit tigre que desen-
volupa des de fa anys a la ciutat.

Si vols participar-hi, descarrega’t l’APP Tigatrapp i
envia’ns les fotos dels llocs de cria amb presència de
larves que descobreixis als espais públics del teu en-
torn: petits recipients amb aigua, embornals o reixes
del clavegueram, reixes pluvials, petits estanys, bi-
dons...

Si trobes un lloc de cria, 
geolocalitza’l amb el mòbil 
i especifica si hi ha larves.

Si veus un mosquit
tigre, geolocalitza’l i, 
si pots, fes-li una bona
foto i envia’ns-la.

#atrapaeltigre 
#BCN

Les teves dades
ens ajudaran 
a arribar més lluny.

Recorda que el mosquit es reprodueix sobretot a les propietats privades,
com casa teva. Per evitar-ho assegura’t que NO s’acumula aigua als testos,
cubells, bidons, regadores, petites basses, etc. 

Icona de mosquit amb aigua creada per Dave Pao, font creada per Luiza Peixe, test amb flor creat per Dmitry Mirolyubovi
i barril creat per David Chapman, per a Noun Project. Cubell i piscina creats per Freepick, de www.flaticon.com.

Uneix-te al projecte
i lluita contra el
mosquit tigre!
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