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- Nota de premsa –

Actuacions de l’Ajuntament per evitar la proliferació del
mosquit tigre
Un any més, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha posat en marxa un seguit
de mesures per evitar la proliferació del mosquit tigre amb actuacions de
prevenció i control.
L’Ajuntament realitza actuacions de desinsectació entre els mesos de maig a
novembre en els punts conflictius de la via pública on poden créixer les larves
per eliminar-les, ja que la millor manera d’evitar la seva proliferació és reduir els
punts de cria evitant l’acumulació d’aigua i dur a terme tractaments larvicides
periòdics i programats a punts d’acumulació d’aigua permanents.
D’altra banda, es demana la col·laboració ciutadana i es dóna un seguit de
recomanacions per eliminar els llocs on poden créixer aquestes larves,
principalment les acumulacions d’aigua, per molt petites que siguin, en espais
com ara jardineres, safareigs, etc.
També es recomana buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que
puguin acumular aigua com ara joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de
sota els gerros, etc.
Amb aquestes actuacions no es pretén eradicar la plaga, ja que el mosquit tigre
mai s’ha pogut eliminar dels llocs que ha colonitzat, sinó mantenir-la per sota
d’un llindar que sigui el menys molest possible per a les persones.
Al marge d’aquesta campanya concreta, l’Ajuntament de Mollet va començar a
instal·lar a principis d’any caixes-niu per a ratpenats i orenetes per tal d’afavorir
la biodiversitat i, alhora, quantificar la presència de mosquits, tant els comuns
com els tigres, i constatar l’efectivitat de la mesura sobre aquests insectes.
El mosquit tigre es va detectar per primera vegada a Catalunya l’estiu de 2004 i
la seva picada pot ser molt molesta i dolorosa.
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