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Barcelona fa mes de 12 anys que treballa en la vigilància i seguiment del mosquit tigre, 

una espècie invasora que podria transmetre determinades malalties 
 

LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE ARRIBA A LES 

ESCOLES DE BARCELONA 
 

 
16/05/2017 La ciutat de Barcelona inicia la temporada de vigilància i control del mosquit 
tigre, coordinada des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que compta 
amb els mitjans adients per al seguiment, intervenció i control de l’espècie en el nostre 
entorn. I aquest any amb el llançament en fase de prova pilot d’una actuació en escoles 
de la ciutat. 
 
Com cada any es fa un seguiment continuat des de l'abril fins el novembre de diferents 
zones de risc que per les seves característiques poden tenir mosquit tigre, i aquest any 
se’n vigilaran 52 distribuïdes per tots els districtes. 
 
Una activitat per a escoles 
 
El nou programa educatiu per a centres d’ensenyament s’ha iniciat amb una implantació 
pilot a l’IES Bosc de Montjuïc, a l’avinguda Miramar del districte de Sants Montjuïc, en 
un entorn de zones verdes, dins de  l’àmbit del parc de Montjuïc, a tocar del funicular i 
la Fundació Miró. 
 
Els alumnes de primer d’ESO del centre realitzaran 5 sessions, dues de les quals 
inclouen treball de camp, i adquiriran competències sobre el mosquit tigre (aedes 
albopictus), en la realització de mapes i ús de la cartografia per fer seguiments de 
l’espècie, i en les utilitats de l’APP mòbil Mosquito Alert, així com d’un entorn web creat 
especialment per aquest programa. 
 
Es tracta, per tant, d’una iniciativa educativa que combina l’accés al coneixement sobre 
el mosquit tigre, les habilitats en ciència ciutadana i participativa i l’aprofundiment en 
l’entorn més pròxim, en una zona com Montjuïc on es donen condicions propícies perquè 
el mosquit tigre hi pugui criar, i que pels alumnes és un escenari habitual. 
 
Al final de l’activitat, cada grup d’alumnes haurà d’exposar la seva idea de com prevenir 
la presència del mosquit, com detectar-lo de manera fàcil i transmetre què pot fer la 
ciutadania per limitar la seva proliferació, ho mostraran en un acte públic per a tota 
l’escola i les famílies a l’auditori de la Fundació Miró. 
 
El soci de coneixement i tecnologia: Mosquito Alert 
 
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) combina la informació sobre el mosquit 
tigre de l’APP Mosquito Alert amb la pròpia informació de l’Agència per orientar les 
diferents actuacions de control que es duen a terme a la ciutat. Amb aquesta app la 
ciutadania pot enviar fotos de mosquit tigre o llocs de cria. Mosquito Alert és un projecte 
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de ciència ciutadana coordinat per les institucions ICREA, CEAB-CSIC i CREAF, 
impulsat per l’Obra Social “la Caixa”.  
 
La seva APP per dispositius mòbils suma més de 32.000 descàrregues acumulades des 
del llançament i compta amb uns 3.500 usuaris actius durant la temporada del mosquit 
tigre. Aquestes activitats educatives s’emmarquen dins el projecte educatiu que engega 
Mosquito Alert juntament amb l’Associació Mediambiental Xatrac aquest any 2017 en 
diversos centres escolars de Catalunya i Espanya, amb el suport de la FECYT 
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología).  
 
 

Com és i  com actua el mosquit 
tigre 
 
El mosquit tigre és negre amb 
ratlles blanques, especialment 
amb una ratlla blanca a la part 
superior que li recorre el cap i el 
tòrax. Pica de dia i el seu agulló 
pot travessar la roba. Les picades 
són agressives i persitents, però 
amb el temps perden intensitat 
provocant menys dolor i 
inflamació.  
 
Viu en llocs ombrívols on 
s’acumuli l’aigua de pluja o reg i 
en recipients d’exterior on 
s’estanqui l’aigua. En aquest 
hàbitat solen posar els ous (entre 
40 i 80 cada vegada). 
 
En el nostre hàbitat no són 
portadors de malalties, però 
podrien ser-ho. Ara per ara, des 
del punt de vista de la salut 

pública la seva repercussió principal és la molèstia de la picada. 
 
Com es pot evitar que s’estableixi prop nostre?    
 
NO ACUMULANT AIGUA EN RECIPIENTS EXTERIORS 

 
� Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular 

aigua: joguines, cendrers, gerros, plats sota els testos, plats d’animals 
domèstics, piscines de plàstic... 

� Eliminar la presència continuada d’objectes que en general puguin acumular 
aigua de pluja.  
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� Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els 
safareigs i les basses petites. 

� Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar-los quan l’aigua 
s’hi acumuli. 

� Canviar l’aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua 
� Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua estiguin degudament 

coberts 
� Tapar els forats de troncs i branques omplint-los amb sorra. 
� Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge.  
� Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua. 

 
 
Consells en cas de detecció del mosquit  
 

� Buidar els punts d’aigua que s’acumula en cendrers, gerros, galledes, plats sota 
els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc. 

� En cas de trobar larves en un recipient cal abocar-lo . 
� Posar teles mosquiteres en les entrades de la casa o edifici 
� No es recomanable fer tractaments amb plaguicides.  

 
 
Consells en cas de picada 
 
Igualment l’ASPB recomana en cas de picada del mosquit tigre 
 

� Rentar i desinfectar bé la zona de la picada. El tractament és simptomàtic, 
en cas de persistència de les molèsties caldria consultar el metge/ssa. 

� Per evitar les picades del mosquit es recomana roba de màniga llarga i 
pantalons llargs preferiblement de color clar, i mitjons. 

� Si es fa servir repelents, cal assegurar-se que són homologats segons les 
indicacions europees. 

 
 


