
Metodologia de control de mosquits aplicada al barri de La Floresta - Anàlisi en grup dels 

resultats previs i elaboració de proposta sostenible de control. 

Per millorar la qualitat de vida del veïnat caldria dissenyar un programa de control raonable i factible 

basat en l’eliminació de focus de cria afavorint la biodiversitat de l’àrea, per aconseguir-lo és 

imprescindible la participació dels diversos col·lectius del barri i l’Ajuntament. El pressupost seria 

utilitzat per impulsar les accions control. 

 

 

Més informació: 

Control sostenible del mosquit tigre a La Floresta, les mirades del veïnat i propostes de 

solucions. 

Entre els mesos de juliol a setembre de 2017 es va instal·lar trampes de monitoratge de mosquits 

adults a diferents zones de La Floresta i Les Planes. Es van capturar un total de 3408 mosquits i 

flebòtoms, essent el 90% de l’espècie Aedes albopictus (mosquit tigre) – veure Taula 1. Un equip 

tècnic rebia les demandes d’assessorament in situ per part del veïnat i a més es realitzaven visites 

“porta a porta” aleatoritzades. Es van estudiar 146 recintes – habitatges, locals municipals i places 

públiques - el 58% dels quals presentava almenys un focus potencial de cria de mosquits (galledes, 

abeuradors, joguines i altres).   

Un total de 81 persones van contestar el qüestionari durant les visites a les cases o de forma on-

line. Un 75% dels veïns i veïnes consideren que es necessitaria accedir a més informació i 

assessorament per a la prevenció i control del mosquits al barri. Prop de 20 persones van afirmar 

que estan interessades en l’aplicació del control biològic o bé que les seves parcel·les presentaven 



un indret adient per la introducció de depredadors de larves de mosquits.  Per acabar, els mateixos 

participants van proposar diverses accions de control de mosquits per a la recuperació de la seva 

qualitat de vida al barri.  

Per fer profit de les propostes realitzades pel veïnat i participants de l’estudi al 2017, l’objectiu del 

treball d’enguany és d’efectuar reunions amb diferents col·lectius de veïns/es per posar en comú 

aquestes propostes i finalment dissenyar un programa de control sostenible a La Floresta. El 

pressupost de 200 € seria utilitzat per impulsar les accions control segons les decisions dels 

mateixos col·lectius de veïns/es que participin a l’elaboració del programa de control. 

 

Taula 1- Paranys de mosquits adults: Espècies capturades (De juliol a setembre 2017) 
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Esquema: Diagnosi i propostes de control sostenible de mosquits a La Floresta 2018 

 


