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 � Nota de premsa � 

 

CONSELLS PER COMBATRE ELS MOLESTOS MOSQUITS  

 

Els mosquits, i en especial els mosquits tigre, són una de les plagues més molestes de l’estiu, 

ja que les seves picades són doloroses i provoquen fins i tot reaccions al·lèrgiques en moltes 

persones. Cal tenir present que les altes temperatures i les pluges abundoses d’aquesta 

primavera n’han avançat l’arribada, juntament amb les formigues i les paneroles. Són les 

tres plagues més freqüents de l’estiu a nivell domèstic i des de l’Associació d’Empreses de 

desinfecció i Control de Plagues de Catalunya, ADEPAP, fan tot un seguit de recomanacions 

per combatre-les. 

 

Per combatre els mosquits, insectes que causen grans molèsties a la població, són molt 

importants les campanyes de conscienciació que evitin la proliferació de llocs artificials 

propicis per a la posta d’ous i el desenvolupament de la fase larvària aquàtica. Enguany, la 

climatologia dels darrers mesos ha propiciat un hàbitat favorable per a la cria de les larves 

d’aquests insectes.  

En l’àmbit domèstic, una bona opció instal·lar mosquiteres als habitatges (finestres, portes i 

altres obertures), vestir peces de roba de màniga llarga i pantalons llargs i utilitzar repel·lents 

d’insectes sense abusar-ne. “Cal anar molt en compte si es combina el protector solar amb els 

repel·lents d’insectes, ja que la crema solar afavoreix l’absorció del repel·lent i això pot ser 

molt perjudicial per a la salut, per la qual cosa cal espaiar ambdues aplicacions al menys amb 

una diferència de mitja hora”, explica Quim Sendra, president d’ADEPAP. 

“Actualment, existeixen trampes de mosquits molt efectives que usen productes naturals 

d’atraient; també la llum i, fins i tot, simulen la respiració humana mitjançant l’emissió de 

CO2”, explica Sendra. Però “cal anar amb compte amb els aparells repel·lents domèstics: els 

d’ultrasons són perjudicials per a la salut i no són efectius. D’altra banda, els que s’endollen, 

emeten substàncies que, sovint, son insecticides que nosaltres també respirem i no es 

recomana el seu ús continuat”, afirma. 

També és important, un cop ens han picat els mosquits, rentar-se amb aigua i sabó, i no 

rascar-se mai. L’efecte més greu de les picades són les possibles infeccions, que es produeixen 

quan s’arrossega la coberta de la pell. Hi ha productes específics molt efectius per calmar el 

dolor d’aquestes picades, però cal aplicar-los sobre la pell neta i sense ferides. 

El president de l'ADEPAP, Quim Sendra explica que les pluges i la calor de les darreres 

setmanes han creat les condicions “òptimes” perquè els mosquits puguin reproduir-se i per 

això “hi ha hagut una explosió més important del que és habitual, que ja s’ha començat a notar 

en la gran majoria de comarques”. El mosquit tigre, a més, en té prou amb “petits basals, 

l’aigua que queda al fons de les torretes, etc.”. Sendra insisteix, per tant, que cal evitar les 

acumulacions d'aigua estancada per prevenir la proliferació de tot tipus de mosquits. 

Paneroles i formigues, les altres plagues domèstiques de l’estiu 

Pel que fa a les paneroles i les formigues, la millor prevenció als habitatges és una bona neteja 

i no deixar restes de menjar a l’abast, sobre els fogons o en llocs accessibles. “Són molt 

omnívores, per la qual cosa algunes prefereixen els sucres, d’altres els greixos i d’altres les 

proteïnes. Per tant, és no deixar cap tipus de menjar a l’abast és garantia d’estar més protegit 

de la seva invasió”, explica Sendra. El president d’ADEPAP desaconsella l’ús d’insecticides 

domèstics, ja que “poden traslladar la plaga a altres llocs”. Per això, “si algun particular 
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descobreix una plaga de paneroles o formigues els recomanem recórrer a empreses 

especialitzades de control de plagues”, perquè “alguns insecticides domèstics mal usats 

poden arribar a ser un problema per a la salut de les persones, no sempre són efectius i 

acaben tenint un cost econòmic elevat”. 

Així mateix, pel que fa a les paneroles, les mesures preventives són principalment el 

manteniment  i la neteja de tot el sistema de canonades i d’arquetes del clavegueram per part 

de les administracions públiques locals.  

Sendra explica que cal ser molt curós en l’entrada de les compres a casa, ja que molt sovint 

aquesta és la via per la qual hi accedeixen: “les portem nosaltres amb les mercaderies que 

comprem a les botigues de queviures, supermercats, bars, etc.”. Per tant, “cal tenir la casa ben 

tancada, aïllada, sense forats ni escletxes; és imprescindible per evitar entrin des de l’exterior 

o s’instal·lin a dins les nostres cases”. 

“Com en el cas dels mosquits, cal anar amb compte amb els aparells d’ultrasons, que a banda 

de no ser efectius contra les paneroles poden arribar a ser perjudicials per a la salut de les 

persones”. 

 

Sobre ADEPAP_ ADEPAP és l’associació d’empreses de desinfecció i de control de 

plagues de Catalunya, i té com a objectius principals professionalitzar, formar i fer 

conèixer el sector a la societat en general, tenint sempre presents les regulacions i 

normatives, que han evolucionat de manera substancial.  ADEPAP és l’associació a 

Catalunya que agrupa el 80% de les empreses que es dediquen al control de plagues i 

desinfecció al territori català, i és la representant del sector amb l’Administració 

pública i la societat civil a Catalunya. Els seus inicis es remunten a l’any 1977, essent 

l’associació més antiga de l’estat espanyol. 

Barcelona, 8 de juliol de 2020 

Nota: Per a més informació, declaracions o entrevistes, podeu contactar amb Míriam 

Riera +34 695 179 803  miriam.riera@efectivacomunicacio.com 


