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ADEPAP alerta que la reactivació dels viatges internacionals 
provocarà un rebrot de plagues de xinxes de llit 

 

ADEPAP, l’associació de professionals de desinfecció i de control de plagues de 
Catalunya, alerta els viatgers que tinguin cura amb aquests insectes si es desplacen de 
vacances, alhora que fa algunes recomanacions per evitar-ne l’expansió. 

Després de més de dos anys de pandèmia, es reactiven amb força els desplaçaments a 
l’estranger i, amb aquests, el risc de plagues associades a la mobilitat de persones i el seu 
equipatge personal. 

En els darrers anys anteriors a la pandèmia ja hi havia hagut una tendència a l’augment d’un 
seguit d’organismes que cada vegada estan provocant majors problemes. Un dels casos més 
comuns són les xinxes dels llits (Cimex lectularius), per les quals el nostre territori també es veu 
afectat i no és aliè a un rebrot poblacional a escala mundial.  

És una plaga associada tradicionalment a la pobresa i a la poca higiene, però la seva extensió ha 
augmentat i rebrotat amb força. Segons Quim Sendra, president d’ADEPAP, “és evident que 
factors com l’increment exponencial del trànsit de persones, o la reducció de l’actuació d’alguns 
biocides i l’ús de productes més dirigits o trampes de captura, han afavorit un nou aflorament 
de l’espècie”. Aquest fet, sumat al fet que “l’eradicació de poblacions en habitatges és complex 
i requereix molta meticulositat, fa què cada vegada més generi problemes a la ciutadania”, 
explica. 

La xinxa de llit, també anomenada xinxa 
domèstica o xinxa comuna, habita en climes 
temperats arreu del món i es coneix des de 
temps antics. Sendra afirma que les plagues 
d’aquest insecte “són força difícils 
d’eliminar, ja que durant el dia la xinxa 
s'amaga en racons, esquerdes de la fusta o 
plecs de roba, especialment als matalassos i 
sofàs, i surt a la nit a xuclar sang”.  

Pel que fa a les picades, en la majoria dels casos s'observa al lloc de cadascuna una petita marca, 
dura, augmentada i blanca. Poden anar acompanyades de coïssor severa que dura d'unes 
quantes hores a dies. “En el cas de les xinxes, les marques no tenen un punt vermell en el centre 
com és característic de picades de puces i és una bona pista per identificar-les”, explica Quim 
Sendra. Algunes persones responen a infestacions de les xinxes de llit amb ansietat, estrès i 
insomni. També es poden produir infeccions de la pell i cicatrius en rascar les picades.  

Així doncs, pel que fa a la població en general el president d’ADEPAP recomana als viatgers que 
“revisin a fons les estances on passaran la nit, així com les maletes al tornar a casa i rentin la 
roba que s’ha utilitzat durant el viatge a més de 50º de temperatura”. I, “un cop la plaga ja és 
present, cal l’actuació de professionals especialitzats en control de plagues”, per la complexitat 
a l’hora de combatre aquests insectes. 
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Hi ha una certa controvèrsia sobre la capacitat de transmissió de malalties de la xinxa de llit, ja 
que malgrat que actualment no es coneixen casos reals, en condicions de laboratori favorables 
s’ha comprovat que sí que poden transmetre’n algunes com l’hepatitis B o la malaltia de Chagas.  

 

Sobre ADEPAP_ ADEPAP és l’associació catalana de professionals de la salut ambiental, amb el 
focus en la desinfecció i el control de plagues a 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 
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 del seu àmbit més antiga de l’estat 
espanyol. 

 

Barcelona, 6 d’abril de 2022 

Per a més informació, declaracions o entrevistes, podeu contactar amb Míriam Riera +34 695 
179 803  miriam.riera@efectivacomunicacio.com 


