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Les plagues d'aquest estiu: més rates i

mosquits estrangers - TV3

Mosquits, rates, xinxes... l'arribada de l'estiu significa també l'arribada de les plagues. I com serà

aquest estiu? El president de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental de Catalunya

(ADEPAP), Quim Sendra, explica que "serà un estiu molt important pel que fa als mosquits"

perquè la primavera ha estat molt humida. Però no serà l'únic animal del qual hi haurà un

increment de la seva presència. "Tenim problemes de rates que ja els venim arrossegant des

del 2020, des del confinament" comenta Sendra, que afegeix que la restricció en l'ús d'alguns

raticides "dificulta molt la nostra tasca."

 

Les rates, amb un comportament més social

La presència de rates en entorns urbans no és nova, però els experts sí que han notat un canvi de

comportament d'aquest animal. "La rata era un animal molt poruc, tenia molta por a la presència

humana, no li agradava estar entre nosaltres" comenta Sendra, que explica que durant la

pandèmia, quan els carrers van quedar buits, van aprofitar per ocupar l'espai públic. Amb el final

dels confinaments, les rates "no es van retirar sinó que es van anar adaptant a la nostra

presència".

Les rates, cada cop més adaptades als humans (Wolfgang Vogt, de Pixabay)

 

Encara que "la sensació és que la presència de rates és molt més alta del que realment és",

perquè es deixen veure més, l'expert assenyala que realment "hi ha hagut un increment real del

nombre de rates" per les restriccions en els productes que es poden fer servir per al seu control.

https://adepap.cat/


Sendra comenta que la situació amb les rates és comparable a la d'altres animals que s'han

acostumat a la presència humana, com els senglars. La raó per la qual la presència d'aquests

animals ha augmentat tant és perquè "als pobles i les ciutats els és molts més fàcil trobar

menjar, tenen refugi i no tenen depredadors" i alerta que "a poc a poc anirem tenint més

espècies que abandonaran la zona salvatge" com ja va passar amb animals com els coloms, o ara,

amb els senglars.

 

Més espècies invasores i globals

"Les espècies ja són globals", comenta el president de l'ADEPAP, que diu que moltes de les

plagues que tindrem o ja tenim al país venen d'altres països. Els mosquits protagonistes aquest

estiu procedeixen del Japó i d'Egipte, "la panerola que colonitza el clavegueram es diu de cognom

americana" i la majoria de rates presents a Catalunya són noruegues.

Els mosquits del Japó i Egipte, protagonistes de l'estiu (Pixabay)

 

El canvi climàtic és en part responsable d'aquest fenomen i fa que "espècies que abans estaven

restringides en un hàbitat molt més concret, ara colonitzen globalment tot el planeta". Això respon

al fet que els animals s'adapten millor a les temperatures i també troben una gran facilitat per viatjar

amb l'augment del turisme i les mercaderies globals. Un gran exemple d'aquesta adaptació són les

xinxes, que segons Sendra "seran protagonistes aquest estiu a causa del gran increment del

turisme".

L'expert, a més, fa un advertiment per al futur: "Hi ha un canvi de comportament en les

espècies, i cada vegada trobarem més espècies en els entorns urbans, que seran plagues".



Por qué las plantas repelentes de

mosquitos no funcionan

El verano es el tiempo del calor, de comer helados, de sentarse en una terraza con una bebida

fresca... y de los mosquitos. Y las llamadas plantas repelentes, teóricamente preparadas para

alejar a estos incómodos visitantes en las noches estivales, no funcionan. Estas plantas es

cierto que cuentan con aceites que potencialmente podrían repeler a los mosquitos, pero han de

exprimirse para que ese repelente natural salga y pueda frenar a los insectos.

Otros expertos apuntan a que estos aceites tienen que estar sin diluir para que sean efectivos

ante los mosquitos, mientras que otros solamente serán cien por cien 'repelentes' mientras se

apliquen sobre la piel, igual que hacemos con las cremas que ya existen en farmacia.

Dado que las plantas por sí solas no funcionan sigue habiendo técnicas más caseras para

luchar contra las picaduras potenciales. El más efectivo es un ventilador, pues la corriente

entra con los insectos en un combate que los mosquitos no pueden ganar. En el aire pierden

fuerza y no serán tan 'peligrosos' para nuestra piel. Los aerosoles, espirales y nebulizables, los

insecticidas, también son una opción. Pero las plantas, a secas, no sirven tanto como podemos

pensar.

Esto se da en un verano especial. Y es que, por ejemplo, las lluvias de la primavera y las

elevadas temperaturas anticipan una presencia masiva de mosquitos este verano en

Cataluña, según el presidente de la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental de

Cataluña (ADEPAP), Quim Sendra, que este jueves ha dado a conocer detalles sobre estas

plagas.

Durante una rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Control de Plagas, que se celebra

el próximo día 6, Sendra ha anunciado que, además de los mosquitos -especialmente del

mosquito tigre-, también se espera plagas de chinches, ratas y otros roedores.

"Las plagas tienen tres objetivos: encontrar un espacio donde reproducirse, acumular recursos -

alimentos- y no tener depredadores cerca, y cada vez tenemos menos herramientas para

controlarlas, con lo que las otras dos facetas se incrementan". ha afirmado el presidente de la

ADEPAP. Además, Elche ya prepara la primera ordenanza precisamente para luchar contra los

mosquitos.



Plagas en Barcelona y la gestión de Colau

Una serpiente ha sembrado el pánico en Barcelona. El reptil fue avistado entre la Torre Glòries y
la boca del metro de la línea L1, y se escondió en un árbol en cuestión de segundos. El año
pasado, los vecinos del Guinardó hallaron otra sierpe en el alcorque de un árbol entre la calle de
Xiprer y el pasaje Garcini. Aunque se ignora su procedencia, en Badalona aparecieron
serpientes en una nave llena de narcotraficantes y okupas. No consta que se haya

investigado si la fauna de los okupas de Badalona guarda alguna relación con la especie de
okupas protegidos por la alcaldesa de Barcelona.

Mientras, en el Zoo de Barcelona agonizan las elefantas Susi, Yoyo y Bully. Las tres
paquidermas continúan esperando desde hace décadas que las envíen a un santuario en
Francia para que mueran dignamente en un cementerio de elefantes. Y no como acabó la madre
de Susi, que la acribillaron a dardos anestésicos para practicarle la eutanasia ante los ojos
aterrados de escolares y visitantes, y a pesar de los sermones de la facción animalista de la
comunada. Otra novedad de la fauna barcelonesa para este verano son más plagas de
cucarachas, mosquitos, avispas y chinches que anuncia la Asociación Catalana de Empresas
de Salud Ambiental de Cataluña (ADEPAP). Además del acostumbrado mosquito tigre, han
llegado otras especies invasoras procedentes de Japón y de África, que transmiten los virus
Dengue, el Chikunguya y Zika. Por lo que respecta a las chinches, se las relaciona con la vuelta
de los turistas después de la pandemia, así que se refuerzan las teorías y las campañas

turismofóbicas de Colau para cortar por lo sano una de sus obsesiones.

Capítulo aparte merecerían las ratas que pululan por toda la ciudad. El cuidador, responsable de
su manutención, crianza y reproducción es el incomprensible concejal Eloi Badia. El presidente
de ADEPAP ha advertido de que “las ratas se han vuelto cada vez más atrevidas”, que han
cambiado su comportamiento y “se acercan cada vez más a las zonas con presencia de
personas”. El experto calcula que después de la pandemia el incremento de ratas ha sido de
entre un 20% o un 25% . A todo ello hay sumar las plagas de palomas, gaviotas y jabalís.
Respecto al amor municipal por los perros, Colau ha contratado a una psiquiatra de lujo para
la “protección internacional” de la adopción de perros y para la “exportación de razas
peligrosas”.

En la Arca de Ada tampoco faltan jumentos, como dijo Sancho Panza: “Se ha visto ir más de

dos asnos a los gobiernos”. Don Quijote añadió: “Por muchas experiencias sabemos que no
es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí
ciento que apenas saben leer, y gobiernan como unos gerifaltes”. “Gente tan sin letras”, afinó el
ingenioso hidalgo. Y por si acaso Colau soltase sus lágrimas de cocodrilo ante un panorama tan
animal, que la desborda, aconsejó el escudero a su señor: “Hay que tener cuidado con los

llantos de las mujeres”. No se refería a todas ni era machista, pero podría aplicarse a la
alcaldesa y a sus serviciales feligresas, tan sin letras y con tantas malas pulgas.

 

https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/plagas-amenazan-barcelona-este-verano_56017_102.html
https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/sucesos/concejal-eloi-badia-local-okupa-tres-lliris_55344_102.html


Estas son las plagas que amenazan a Barcelona

este verano

Las ratas cada vez se han vuelto “más atrevidas” a raíz de la pandemia y las cucarachas están

proliferando sin control en Barcelona. Son las palabras de Quim Sendra, el presidente de la Asociación

Catalana de Empresas de Salud Ambiental de Cataluña (ADEPAP). Esto, según el experto, supondrá un

problema para los vecinos de Barcelona, ya que los roedores “cambiaron el comportamiento”, por lo que se

acercan cada vez más a las zonas con presencia de personas. Calcula que el incremento de ratas ha sido

de entre un 20% o un 25% después de la pandemia.

Más allá de las ratas y los mosquitos, la ADEPAP ha asegurado que la alerta se extiende a 12 especies de

animales.

Las cucarachas son unos insectos que miden entre 3 cm y 7,5 cm

PLAGAS EN BARCELONA

Los mosquitos serán la plaga más grande. Para evitarlo, la ADEPAP recomienda evitar charcos y usar

mosquiteras y repelentes. El mosquito tigre será otra de los animales que proliferarán este verano en

Barcelona. Para combatir estos insectos se aconseja instalar mosquiteras y vestir con ropa de manga larga.

Las cucarachas serán otro insecto intenso este verano en la capital catalana. La Asociación Catalana de

Empresas de Salud Ambiental de Cataluña también ha hecho mención a los temidos chinches, que cada

verano estorban a vecindarios de Barcelona. Su presidente ha alertado que la vuelta del turismo después de la

pandemia puede favorecer las plagas. 



 Plaga de ratas en El Poblenou / ERC

MOSQUITOS, CUCARACHAS, AVISPAS Y RATAS

Las ratas, cada vez más atrevidas, han incrementado en la Ciudad Condal y los expertos advierten que pueden

transmitir la viruela del mono, por lo que no se recomienda bajar la guardia. 

La avispa asiática es otra de las especies de animales que invadirán este verano Barcelona. Las picaduras de

estos insectos pueden causar dolor intenso, parecido a una quemada. De hecho, según los datos recopilados en

Europa, la avispa asiática no representa más peligro que su homólogo europeo, pero debido a su tamaño, las

picaduras causan más dolor, ya que es capaz de inocular mayor cantidad de veneno. 

https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/sanidad/confirman-cinco-casos-nuevos-viruela-mono-en-cataluna_55465_102.html


Este verano deberás extremar la precaución

con estas siete plagas

Llega el verano y, como cada año con el calor, hay algunas plagas que resurgen. Este año,
como consecuencia del cambio climático o ambiental, algunas especies invasoras se han

localizado en lugares nunca vistos. Ante este contexto de globalización, algunos expertos de
sanidad piden a los ciudadanos que no bajen la guardia y tengan especial cuidado con algunos
animales o insectos.

Existe una relación directa entre el calor y las plagas. En la reproducción de los mosquitos se
eleva al doble. Además, con las tormentas de verano, las hembras mosquito aprovechan los

charcos para depositar sus aproximadamente 400 huevos. En poco tiempo se transforman
en larvas de mosquitos.

No obstante, aparte del mosquito, hay una gran cantidad de animales o insectos cuyas plagas
peligran este verano.

Roedores

RataGTRES

Las plagas de ratas solo las pueden tratar las empresas y los profesionales especializados.
Consiste en un animal muy nocivo para la salud ambiental, ya que se trata de una especie que
puede transmitir enfermedades zoonóticas. Un ejemplo es la viruela del mono, que a pesar
de detectarse inicialmente en estos animales, también está presente en otros primates y
roedores, que pueden transmitirla a los humanos

Durante el confinamiento por coronavirus fue muy común ver ratas por las calles. Cuando los
ciudadanos comenzaron a caminar por las calles se apreció que estos animales cada vez eran
más atrevidos y no le tenían miedo a las personas, buscaban alimento como lo hacían antes.

«Desde la aparición de la pandemia, se han vuelto más atrevidas», ha comentado la
Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental de Cataluña (Adepap). Según
explican, esta actitud, aunque en menor medida, también se ha detectado en los ratones de
bosque.

Además, el incremento de las restricciones de uso de algunos productos biocidas, sumado
a la gran capacidad de adaptación de estos organismos y a las resistencias que van
apareciendo en algunas materias activas, ha provocado que cada vez sea más complicado
mantener las poblaciones bajo los umbrales de tolerancia establecidos.

Mosquito tigre

Mosquito tigrePixabay

El mosquito tigre actúa diferente a uno normal. Este insecto tiene una actividad diurna y se



reproduce con muy poca cantidad de agua estancada en pequeños espacios como platos de
macetas, pequeños charcos o desagües.

Quim Sendra, presidente de Adepap, advierte que «hay que evitar las acumulaciones de agua
estancada para prevenir la proliferación de todo tipo de mosquitos».

En cuanto a estos insectos, no hay evidencia científica de que las picaduras de los

mosquitos sean vectores transmisores del virus del coronavirus, al contrario de lo que
ocurre con otras enfermedades víricas como el Dengue, el Zika y el Chikunguya.

Especies invasoras

Avispa velutinaWikimedia Commons

A finales de verano también se prevé que aumenten los casos de nidos de avispa asiática

(Vespa velutina ssp. Nigrithorax). Se trata de un depredador que ataca a la abeja de la miel.

La avispa asiática es procedente del norte de la India. Esta especie entró en Europa de forma
accidental, a través de un barco de mercancías que se dirigía a Francia en el año 2004. En
España se detectó la primera avispa en 2010 en Navarra, de ahí se extendió a toda la cornisa
cantábrica.

En cuanto a nuevas especies invasoras de mosquitos, los expertos siguen con atención la

llegada y expansión en el España del Aedes japonicus, proveniente de Oriente, y del Aedes
aegypti, originario de África.

Chinches

ChinchesWikipedia

Con la 'gripalización' de la covid y la vuelta a los viajes internacionales, Adepap espera un
aumento de chinches. Esta plaga ha ido aumentando en los últimos cinco años, pero remitió a
causa de la restricción de movimientos durante la pandemia.

Según explica Sendra, las chinches «viajan con los turistas. No caminan, no vuelan, pero
viajan a través de nuestro equipaje».

Además, son bastante complicados de eliminar. «Durante el día el chinche se esconde en

rincones, grietas de la madera o pliegues de ropa, especialmente en los colchones y sofás, y
sale por la noche a chupar sangre».

Cucarachas

CucarachasFlickr

La empresa también advierte de plagas de cucarachas de alcantarillas, tanto las marrones –
que son las más habituales–, como las orientales, de color negro. También advierte de las
cucarachas color café o rubias, más comunes encontrarlas en el interior de las viviendas.



Además de ser un insecto que desagrada a gran parte de la población, pueden contaminar

superficies y alimentos, ya que aparecen de los alcantarillados.

Mosca negra

Mosca negraFlickr

Las plagas de moscas negras o (Simuliidae) se focalizan en espacios públicos como ríos,

rieras y arroyos y a menudo afectan a más de un término municipal, especialmente donde hay
abundantes caudales de agua. 

En los últimos años «la mosca negra ha llegado a zonas donde no era habitual, a los cauces
de muchos ríos, cuando normalmente afectaba a zonas más limitadas, especialmente al río
Ebro», explica Sendra. 

La picadura de la mosca negra es muy molesta y dolorosa y puede producir un fuerte picor e
incluso edemas, que pueden tratarse con antihistamínicos y antibióticos, en caso de infección.

Mosca del vinagre

Los profesionales piden que no se baje la guardia hacia ciertos animalesPixabay

Los expertos recomiendan tener un especial control tanto en la industria alimentaria como en
las cocinas domésticas. La mosca del vinagre puede transportar microorganismos patógenos,
como puede ser la bacteria de la Salmonella y la Escherichia coli.

Estos patógenos se quedan adheridos a los vellos de sus patas y los van propagando
cuando se posan en los alimentos o en las superficies.

Para evitar esto, los expertos recomiendan un adecuado saneamiento de las instalaciones

que puedan haber tenido la presencia de insectos.



Dues noves espècies de mosquit transmissor de malalties estan a punt

d’aterrar a Catalunya

Víctor Endrino Cuesta  Redactor de RAC1 

Els experts ja han començat a identificar individus de dues noves espècies de mosquit que, en els seus hàbitats naturals, són transmissores de virus com

el dengue, el zika i el chikunguya.

Les espècies en qüestió, el mosquit japonès (Aedes japonicus) i el mosquit egipci (Aedes aegypti), es troben sota vigilància d’entitats especialitzades,

davant la més que possible arribada i expansió a l’estat espanyol. De fet, Diario Veterinario ja assegura que s’ha establert a les àrees d’Astúries i

Cantàbria.

Un individu de mosquit egipci. // GFDL 1.2 - Muhammad Mahdi Karim

“La detecció de l’Aedes japonicus i de l’aegypti aquí és un avís més de mosquits que no detectàvem aquí i ara sí”, explica Quim Sendra, president de

https://www.diarioveterinario.com/t/2001707/aedes-japonicus-mosquito-invasor-amenaza-espana


l’associació de professionals de la salut ambiental, Adepap. “De moment no hi ha evidència científica de transmissió de les malalties als humans, però

potser les noves espècies s’estableixen com ho ha fet la vespa asiàtica, i ja veurem què passa amb les malalties. Evidentment, és una mala notícia”.

De moment no hi ha evidència científica de transmissió de les malalties als humans, però potser les noves espècies s’estableixen com ho ha fet la vespa

asiàtica, i ja veurem què passa amb les malalties. Evidentment, és una mala notícia

Quim Sendra  president de l’Adepap 

Sendra explica que actualment és fàcil que un individu de mosquit arribi a altres països atrapat en camions, contenidors de mercaderies o qualsevol

equipatge. Quan s’identifica el primer, es posa en una llista d’alerta i s’inclou com a espècie a vigilar.

Molts mosquits venen carregats de mosquits d'espècies foranes. // CC0

Una espècie es considera establerta quan es detecten més exemplars generalitzadament. L’expert explica que entre que es comencen a veure els primers

individus i s’estableix l’espècie poden passar uns tres o quatre anys.

D’altra banda, aquest estiu hi haurà més mosquits tigre. No només això, sinó que creix la possibilitat de transmissió de les malalties abans esmentades,

en tant que la variant tigre també és capaç de transmetre-les. Els experts temen que amb el retorn de viatges a l’estranger després de la pandèmia hi pugui



haver més probabilitat de contraure aquestes malalties.

Per reproduir-se, només necessiten aigua i calor. Les temperatures ja són altes i ho seran encara més amb l’arribada de l’estiu. El problema amb l’aigua,

segons alerta el codirector del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, Roger Eritja, no és tant si plou molt o poc, sinó la deixadesa per

acumulació.

La presència de mosquit tigre està assegurada. Ara bé: tindrem tants mosquits com galledes, recipients o bidons se’ls acudeixi tenir amb aigua als nostres

veïns

Roger Eritja  codirector del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat

De fet, segons els experts, el 80% dels focus de mosquit tigre estan situats en llars particulars. El primer cop que es va detectar el mosquit tigre a

Catalunya va ser el 2004, i des de llavors s’ha escampat a gairebé tot el territori, a excepció d’alguns municipis de Ponent i al Pirineu.



Migdia a COPE Catalunya i Andorra - Migdia
Cope Catalunya i Andorra - COPE

Avui hem tractat els següents temes:

Tenim per endavant un cap de setmana llarg i si encara no tens plans et proposem
l'esdeveniment que es celebra aquest dissabte a Sant Pere de Vilamajor. Comença la segona
fira de la mel ecològica i per saber més detalls parlarem amb el regidor de promoció
econòmica, turisme i participació ciutadana de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor,
Toni Carbonell.

- Que veurem a la fira de la mel ecològica?

A part de la mel ecològica tenim moltes parades més, però us centrem el de mel ecològica per
un motiu de fet a Catalunya només hi ha dues l'altra es fa a Brull. Sant Pere de Vilamajor tenim
un productor de mel ecològica el David Álvarez i arran d'una proposta que ens va fer vam trobar
molt interessant promocionar-la.

Sembla que l'estiu ha arribat per quedar-se, com també les plagues de paneroles, mosquits i
rates. Per saber com controlar-ho, parlarem amb el president de l'associació de professionals
de la salut ambiental (adepap), Quim Cendra.

- La plaga estrella d'aquest estiu és el mosquit tigre?

Els mosquits sempre són l'estrella per què són molt molestos, ens piquen i ens produeixen
aquesta coïssor, no ens deixen dormir, ni dinar o sopar a la fresca, sempre són els protagonistes
per tots aquests motius. Aquest estiu especialment, tot i que hem patit sequeres, la primavera ha
estat força plujosa i ha deixat molta aigua. Segons les previsions serà un estiu problemàtic pel
que fa als mosquits.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres
pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una
normalitat al cinema. (Àudio).

http://www.otroscineseuropa.com/


Alertan de un verano con plagas de ratas,

cucarachas y mosquitos en Cataluña

 Alertan que las altas temperaturas atraerán a cucarachas, ratas y otro tipo de roedores en

Cataluña

La Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental prevé que las altas temperaturas en

el periodo estival atraigan a cucarachas, ratas y otro tipo de roedores.

Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental (Adepap)prevé que este año no sólo

haya la tradicional oleada del insecto volador, sino que asegura que se le sumaránplagas de

cucarachas, ratas y otro tipo de roedores.Barcelona estará llena de ratas y cucarachas en

verano

La Adepap ha alertado este jueves de esta posibilidad. No es la primera vez que existe

preocupación en torno a una posible plaga de ratas. Una de las razones es que estos roedores

se hanacostumbrado a convivir con la población humanaen las ciudades, tal y como sucede en

Nueva York con las ardillas, por ejemplo.

Leer más: Antena 3 Noticias »

Una diputada argentina clama contra los feminicidios impunes en el país:

'¡Reforma judicial feminista!'

La legisladora Ofelia Fernández hace un terrible alegato en el Parlamento sobre los feminicidios

y abusos a la infancia que se sufren en Argentina y que quedan impunes. Pone como ejemplo el

mediático caso de una niña que ha sufrido abusos sexuales por parte de su abuelo desde los

dos años y a cuya madre quieren enviar a prisión. Leer más >>

Alerta por la presencia de salmonella en carne picada de ave comercializada por la cadena

LidlLa Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este

jueves de la presencia de salmonella en carne picada de ave comerc Ohhhhhh están a dúo que

no saben nada y aún les queda porque los adultos no se enteran ni pa trolearnos y mejor seguir

la corriente ya que ni pa comisiones y, con o sin cara, para nada

Bolaños alerta de que la 'derecha y la ultraderecha' pueden dejar 'irreconocible' el Estado

del bienestar en AndalucíaEl ministro de Presidencia ha visitado Huelva | Cadena SER Mira el

ministro el Ministro Perejil como no iba a salir el. ¡Qué nerviosos están! Hay que joderse

despues del espolio

La propagación silenciosa de la viruela del mono pone en alerta máxima a los

funcionarios de salud mundialSe encienden las alarmas por el brote de viruela del mono. Y es

que ya ha llegado a decenas de países, con más de 600 casos reportados. ¿Desde cuándo se |

Mundo | CNN Farza.. epidemia programada

https://headtopics.com/es/26991798
https://headtopics.com/es/una-diputada-argentina-clama-contra-los-feminicidios-impunes-en-el-pa-s-reforma-judicial-feminist-26974246


Roberto Brasero alerta de la llegada del calor intenso tras el fin de semanaEste fin de

semana las temperaturas darán un respiro antes de un notable incremento de grados que se

comenzará a registrar a partir del lunes. Roberto Brasero avanza cómo será la transición hasta

este episodio de calor intenso que está por llegar. tiempobrasero El averno

Alerta en Barcelona por los robos con sonrisa de 'las payasas de la Catedral' Mucho

cuidado con 'las payasas de la Catedral': Son mujeres que aprovechan el disfraz de mimo para

robar a los turistas de Barcelona Y en vez de detenerlas a todas, avisamos con una noticia de

'cuidado', no? Lo sabe todo el mundo pero ahí siguen con total impunidad y sin que la policía

haga nada Las señoras de cara blanca! No les cambiéis el nombre 

Emiten alerta de tormenta tropical para la Florida este viernesEl NHC emitió una alerta de

tormenta tropical para las costas este y oeste de Florida, incluidos Miami, Sarasota, Key West,

West Palm Beach y Melbourne Piere_Filio

presentes cada año cuando llega el calor. Sin embargo, la Asociación Catalana de Empresas de

Salud Ambiental (Adepap) prevé que este año no sólo haya la tradicional oleada del insecto

volador, sino que asegura que se le sumarán plagas de cucarachas, ratas y otro tipo de

roedores. Barcelona estará llena de ratas y cucarachas en verano La Adepap ha alertado este

jueves de esta posibilidad. No es la primera vez que existe preocupación en torno a una posible

plaga de ratas. Una de las razones es que estos roedores se han acostumbrado a convivir con la

población humana en las ciudades, tal y como sucede en Nueva York con las ardillas, por

ejemplo. Son animales que, por naturaleza, deben vivir alejados de la civilización. No obstante,

ante el desarrollo y la expansión de los humanos, algunos de estos seres han dejado de ser

silvestres y han comenzado a hacerse a nuestra vida. En Barcelona, en concreto, ha aumentado

la presencia de ratas alrededor de un 25% tras la pandemia. En cuanto a las cucarachas,

consideran que vendrán con fuerza. Advierten de la posibilidad de que estos insectos causen

contaminación cruzada sobre superficies y alimentos . El hecho de que estos seres tengan su

'nido' en lugares como las alcantarillas, puede aumentar el riesgo de enfermedades y generar

alergias. Por último, están nuestros , que comienzan a aparecer por una"primavera lluviosa con

temperaturas muy elevadas". Estas condiciones climáticas favorecen la generación de hábitats

de cría de larvas. "Tienen suficiente con pequeños charcos para criar" , cualquier volumen de

agua estancada, por pequeño que sea, basta. El presidente de la asociación, Quim Sendra, ha

querido hacer hincapié en la capacidad de transmisión de virus tanto de los mosquitos como de

los roedores. Por, ello considera que es"fundamental y necesaria" la actuación de los cuerpos

especialistas en control de plagas para evitar cualquier tipo de riesgo. En este sentido, también

ha querido dar algunos consejos a la población para evitar la propagación de la plaga de los

mosquitos. Así pues, considera de gran utilidad las mosquiteras, la vestimenta de manga larga y

los
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Comarques Local

n Les pluges de la primavera i les 
elevades temperatures anticipen 
una presència massiva de mos-
quits aquest estiu a Catalunya, se-
gons el president de l’Associació 
Catalana d’Empreses de Salut 
Ambiental de Catalunya (ADE-
PAP), Quim Sendra, que aquesta 
semtana va donar a conèixer de-
talls sobre aquestes plagues. Du-
rant una roda de premsa amb mo-
tiu del Dia Mundial del Control de 
Plagues, que se celebra el proper 
dia 6, Sendra va anunciar que, a 
més dels mosquits -especialment 
del mosquit tigre-, també s’espe-
ren plagues de xinxes, rates i altres 
rosegadors. 

«Les plagues tenen tres objec-
tius: trobar un espai on reproduir-
se, acumular recursos -aliments- i 
no tenir depredadors a prop, i cada 
vegada tenim menys eines per 
controlar-les, i pe això les altres 
dues facetes s’incrementen», va 
afirmar el president de l’ADEPAP. 

Per reduir els efectes d’aques-
tes plagues -que suposen una in-
versió de 500 milions d’euros anu-
als a Catalunya-, l’especialista va 
recomanar prendre mesures pre-
ventives i confiar en els professio-
nals per garantir la seguretat i la sa-
lut ambiental en tots els àmbits de 
la vida. «La gran plaga d’aquest es-
tiu serà el mosquit tigre, que, amb 
les pluges de la primavera i la pro-
longació de les altes temperatures 
provocada pel canvi climàtic, és 
present durant bona part de l’any», 
va explicar l’expert. 

La crisi ambiental ha provocat 
que aquesta espècie de mosquit -
que transmet malalties com el 
dengue, el zika i el chikungunya- 
hagi adaptat els seus hàbits, que ja 
no són només nocturns, sinó tam-
bé diürns. «Des de fa només uns 
mesos, a més, hem detectat dos ti-
pus de mosquit que encara no ha-
víem vist a Catalunya, en concret 
l’Aedes aegypti, que prové d’Àfrica, 
i l’Aedes japonicus, d’Orient», va 

afegir. 
Aquest estiu també notarem 

més presència de rates, que arran 
del confinament han canviat els 
hàbits i s’atreveixen cada cop més 
a conviure amb els humans,  cosa 
que, sumat a la normativa europea 
per restringir els productes per 
controlar-les, els rodenticides, 
augmenten la població d’aquests 
rosegadors. «És una bona notícia 
que els rodenticides es restringei-
xin a la ciutadania, però el sector 
professional sap com usar-los i per 
això demanem al Ministeri de Sa-
nitat que reconsideri la seva deci-
sió, ja que és un reglament que pa-
ïsos com el Regne Unit eviten si els 
seus professionals actuen ade-
quadament», va dir Sendra. «Els 
paranys engomats també han 
obert debat en certs sectors que 
defensen que aquestes eines pro-
voquen dolor a les rates, encara 
que sense usar aquest tipus de 
productes haurem de debatre 
com aprendre a viure amb les ra-
tes», va dir el president de l’ADE-
PAP. 

Finalment, l’especialista va 
destacar la plaga de xinxes que es 
preveu aquest estiu coincidint 
amb l’arribada massiva de turistes 
-es transmeten a través dels equi-
patges-, i va assenyalar que, enca-
ra que no transmetin malalties 
greus, provoquen picades molt 
molestes per a les persones. 

u E’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental també esperen plagues de xinxes i rates

Pluges i altes temperatures 
anticipen un estiu de mosquits
EFE. GIRONA/BARCELONA

Un mosquit tigre ARXIU/JOSEP ROJAS



Tópicos, mitos y bulos sobre los mosquitos

| El Periódico de España

Reaparece cada verano y, sin embargo, de él se saben más bulos que certezas, como que su

principal depredador no vuela, sino que nada

Ni son como los tiburones, que huelen la sangre, ni su principal depredador son los murciélagos

y pájaros varios. Sobre el mosquito común, y no digamos ya sobre el tigre, se levantan torres de

mitos y bulos que hay que derribar. Parece que ahora toca, sobre todo tras la apocalíptica nota

de prensa que días atrás distribuyó la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental de

Cataluña (Adepap). Chiches, ratas atrevidas, avispas asiáticas por doquier, moscas negras y,

sobre todo, lo nunca visto en mosquitos. Eso anunciaba, como Moisés al faraón, aquella

información recogida ampliamente días atrás por prensa, radio y televisión.

“¿De dónde sacan ustedes esas cosas?&rdquor;, pregunta, tras encajar cordialmente las

manos, Carles Aranda, codirector del Centro de Control de Mosquitos del Consell Comarcal del

Baix Llobregat. La Adepap, a pesar de su bucólico nombre, es la patronal de los insecticidas.

El departamento en el que trabaja Aranda es un centro público de estudio y control del ‘Culex

pipien’, más conocido, por comodidad y por su abundancia en estas latitudes, simplemente

como el mosquito común, un nombre de calle que no debería llamar a engaño. No transmite la

malaria, como el ‘Anopheles atroparvus’, que lo hay en el delta del Ebro, tampoco el cóctel de

enfermedades terribles de las que puede ser portador el mosquito tigre, hoy en día localizable

en cualquier parte, pero el ‘Culex pipiens’ es el medio de transporte, poca broma, por el que el

virus de la fiebre del Nilo viaja de las aves a los caballos y, ocasionalmente, a los humanos. En

2020 murieron en Andalucía por esta dolencia ocho personas.

Nada indica, sin embargo, que este vaya a ser, dice Aranda, el verano del mosquito. A esta

especie se la traen al pairo uno o dos grados más de calor. De las atípicas lluvias de 2022

tampoco se pueden sacar predicciones concluyentes. Llovió por encima de la media en marzo y

muy por debajo desde entonces. Las trampas que este servicio comarcal reparte por distintos

puntos del Baix Llobregat para censar el número de larvas y actuar en consecuencia no han

revelado ningún tipo de anomalía en comparación con años anteriores, así que merece la pena,

primero, recapitular cronológicamente para situar los tiempos que corren y, después, ahondar en

algunas de las características menos conocidas de esta especie.

Niebla de pesticida

Hay, en primer lugar, un recuerdo que solo pueden tener quienes nacieron antes de los años 80.

Cuando llegaba el buen tiempo, por las calles de Castelldefels y otras zonas residenciales

pasaba de forma preventiva una furgoneta con un buen par de altavoces en el techo. Daba la

orden de que todo el mundo tenía que entrar en casa, cerrar puertas y ventanas y, sobre todo,

bajar persianas. Al cabo de unos minutos aparecía un camión cisterna, o en ocasiones un tractor

con una cuba, y cubría toda la calle con una densa niebla de pesticida que, por la época, era

probablemente de algún compuesto organofosforado.

La eficacia de aquel bárbaro método puede que fuera mucho menor de lo imaginado. Cuando



en 1983 abrió sus puertas el centro de control de mosquitos que actualmente codirige Aranda,

comenzaron a colocarse trampas para conocer el alcance del problema. “Atrapábamos

cientos de larvas en cada una de ellas y hoy, con la misma técnicas, apenas

decenas&rdquor;.

Para este departamento, con sede en el corazón del parque agrario, sería muy goloso atribuirse

el éxito de ese cambio, decir que los insecticidas biológicos que emplea de forma sistemática y

discreta son de una formidable eficacia. En realidad, el cambio, de cientos a decenas en cada

trampa, es atribuible también a otros factores. Hay que conocer el papel que ocupan los

mosquitos en la cadena trófica para comprender lo ocurrido.

Hasta bien entrados los años 80, la desembocadura del Llobregat era poco menos que una

septicemia al aire libre, un paraíso para los mosquitos, pero no porque les gusten los entornos

miasmáticos, sino porque en aquel ambiente no tienen apenas depredadores.

No son los pájaros los grandes devoradores de mosquitos. Tampoco, a pesar del voluntarismo

con el que ayuntamientos como el de Barcelona, por ejemplo, instalan cajas para que aniden los

murciélagos. “Son solo el 2% de su dieta&rdquor;, dice Aranda, vamos, como los cacahuetes de

media tarde para entretener el hambre. El principal enemigo del mosquito son los peces,

algo prácticamente extinto cuando medioambientalmente aquel espacio estaba moribundo. Se

comen las larvas cuando aún son acuáticas. Eso es lo que equilibra la población.

De la caja a la probeta, ¿cómo?

Aclarado un bulo, el de la plaga que se avecina, ¿por qué no ir ya a por otro? El de la

sangre. ¿La huelen? Que Aranda es el hombre adecuado para despejar incógnitas se

comprende cuando se le observa manejarse por la ‘granja’ del laboratorio, es decir, ese espacio

en que se atesoran decenas de ejemplares vivos en jaulas para su estudio. En un determinado

momento de la entrevista, necesita un par de ejemplares para una observación.

¿Cómo sacarlos de la caja sin que emprendan el vuelo? Coge una manguera transparente de

medio metro. Uno de los extremos, el de la boquilla, lleva incorporado un filtro, capaz incluso de

interferir virus. Introduce el otro extremo en la jaula y, a pulmón, saca tres mosquitos. Aspira con

la boca. Aún sin tiempo para entender qué les ha ocurrido, los moquitos se ven de repente,

empujados por un viento en dirección contraria, dentro de un tarro de observación. Todo ha

sucedido en un pispás.

¿Cómo un insecto de ese tamaño, incapaz de interpretar cómo ha sido casi teletransportado de

un lugar a otro, puede localizar una presa del tamaño de un humano cuando entra por la

ventana abierta de un piso? “No es el olor a sangre lo que les orienta. Es el dióxido de

carbono, el aire que exhalamos al respirar&rdquor;. Esa es su brújula. En realidad, es una

pista que solo atrae a las hembras. La sangre no es el sustento de los mosquitos. Ellos y ellas

se alimentan de igual forma, del néctar de flores, por ejemplo, pero las hembras necesitan

sangre para poner en marcha el engranaje de la reproducción. Ni siquiera necesitan para ello en

ese momento la presencia de los machos.

Como otras especies de insectos, la mosquita es capaz de almacenar material genético

masculino en un órgano bautizado por los humanos muy graciosamente, la espermateca. Sin

sangre de mamífero o ave, la fecundación no sería posible, y, también sin esa excepcional



delicadeza que entraña la picadura. Piense que de la proboscis, es decir, de esa especie de

trompa que usa para alimentarse, saca un finísimo estilete que no solo atraviesa la pie, sino

que se inserta perfectamente dentro del capilar igual que una aguja, en una extracción de

sangre, lo hace con una vena&rdquor;.

Esto tanto vale para cualquier mosquito, del común al tigre, pero convine hacer un alto en este

último. Es cierto, es capaz de transmitir más virus que el ‘Culex pipiens’, dengue, chikungunya y

zika, nombres que sin duda intimidan, pero tal vez lo que más haya transmitido más esta

especie desde que en 2004 fueron detectadas primeras picaduras en Catalunya, sea una cierta

fobia colectiva.

¿Por qué? Aranda sugiere, como principal razón, algo tan simple como que se trata de un

animal de hábitos diurnos. Las hembras buscan sangre de día. Se las ve y, además, vienen

vestidas con ese abdomen a rayas que en alguna parte del código genético de los mamíferos

viene escrito que aquello es una advertencia. Otro problema es que el tigre se ha convertido

en un insecto urbanita, que pone huevos en entornos donde realmente sus depredadores

naturales son escasos. No hay peces en el Eixample, pero de ahí a anunciar que este será el

verano del mosquito, según el centro de control del Baix Llobregat, hay un abismo.

Noticias relacionadas



Els experts anticipen un estiu de mosquits a Girona

Mosquit tigre | @ep

 

Els experts anticipen un estiu ple de mosquits a Catalunya . Les pluges de primavera i les temperatures elevades seran les causes del que

passarà aquest estiu, així ho ha explicat el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental de Catalunya
(ADEPAP), Quim Sendra.

 

Durant una roda de premsa amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues , que se celebra el proper dia 6, Sendra va anunciar que, a

més dels mosquits -especialment del mosquit tigre-, també s'esperen plagues de xinxes, rates i altres rosegadors.

 

"Les plagues tenen tres objectius: trobar un espai on reproduir-se, acumular recursos -aliments- i no tenir depredadors a prop, i cada cop

tenim menys eines per controlar-les, i per això les altres dues facetes s'incrementen", va afirmar el president d'ADEPAP.

 

Per reduir els efectes d'aquestes plagues -que suposen una inversió de 500 milions d'euros anuals a Catalunya- , l'especialista va

recomanar prendre mesures preventives i confiar en professionals per garantir la seguretat i la salut ambiental en tots els àmbits de la vida.

"La gran plaga d'aquest estiu serà el mosquit tigre, que, amb les pluges de la primavera i la prolongació de les altes temperatures provocada

pel canvi climàtic, és present durant bona part de l'any", va explicar l'expert.

La crisi ambiental ha provocat que aquesta mena de mosquit –que transmet malalties com el dengue, el zika i el chikungunya– hagi

adaptat els seus hàbits, que ja no són només nocturns, sinó també diürns. "Des de fa només uns mesos, a més, hem detectat dos tipus de

mosquit que encara no havíem vist a Catalunya , en concret l' Aedes aegypti , que prové d' Àfrica , i l' Aedes japonicus, d'Orient" ,

afegeix.

 



Alertan de un verano con plagas de ratas y

cucarachas en Barcelona - Paperblog

Alertan de un verano con plagas de ratas y

cucarachas en Barcelona

Por Sanchezdi

La Asociación Catalana de
Empresas de Salud Ambiental de Cataluña, ADEPAP, alertó que debido al incremento de las
temperaturas en mayo, se podría esperar un verano con ratas, mosquitos y otras plagas en la
ciudad.

También se espera la presencia de cucarachas y chinches debido al retorno de la actividad
turística luego del confinamiento.

Quim Sendra, presidente de la Asociación ADEPAP, indicó que los roedores se han vuelto
más atrevidos debido a la pandemia. Esto supone un problema para la ciudad porque al cambiar
el comportamiento, se acercan cada vez más a donde hay personas o en aguas residuales.

De hecho, calcula que la presencia de ratas en la ciudad después de la pandemia pasó del 20%
al 25%.

Las elevadas temperaturas del verano podrían traer serias complicaciones a la capital catalana.

Verano con ratas y otras plagas en Barcelona

Expertos de la ADEPAP indicaron que el control de estas plagas en la ciudad no es algo
sencillo. Todo por las dimensiones de la urbe.

También instaron a la población y a la administración de la ciudad a tomar medidas preventivas

/users/sanchezdi/
https://www.adepap.cat
https://www.salirporbarcelona.com/altos-residuos-de-cannabis-en-las-aguas-residuales-de-barcelona-2/


para controlarlas.

Además, la Asociación hizo un llamado al Ministerio de Sanidad para que levante las
restricciones relacionadas con el uso de raticidas.

Fuera de los roedores, también hay alerta sobre la aparición de una plaga de mosquito tigre.
También de otras especies como la Aedes japonicu (proveniente de Asia) y Aedes aegipty
(África). Estas especies traen enfermedades como el Dengue, el Chikunguya y el Zika.

ADEPAP indica que se requiere tomar medidas preventivas, pero también acciones inmediatas.



Mosquitos, cucarachas y ratas cada vez "más
atrevidas"

Las ratas "se han vuelto cada vez más atrevidas" a raíz de la pandemia. Son las palabras de Quim Sendra, el
presidente de la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental de Cataluña (ADEPAP). Esto, según el
experto, supondrá un problema para los vecinos de Barcelona, ya que los roedores “cambiaron el
comportamiento”, por lo que se acercan cada vez más a las zonas con presencia de personas. Calcula
que el incremento de ratas ha sido de entre un 20 o un 25% después de la pandemia.

Sendra ha advertido, además, que las temperaturas elevadas del mes de mayo podrían propiciar un escenario
complicado en Barcelona.

Plaga de ratas en un solar okupado del barrio de Gràcia de Barcelona / METRÓPOLI

RECLAMAN PODER ACTUAR CONTRA LAS PLAGAS DE RATAS

El control de este tipo de plagas será complicado en Barcelona debido a sus dimensiones. Así lo ha afirmado la
ADEPAP, que ha instado a las administraciones a tomar medidas preventivas para evitarlo. En cuanto a la
limitación del uso de productos raticidas, Sendra ha dicho que “las restricciones tienen que ir acompañadas de
soluciones”.

La ADEPAP ha hecho un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que levante estas restricciones. “Como
sociedad tenemos que hacer una reflexión: si preferimos convivir con las plagas o asumir costes para llevar
un control de plagas esmerado", han dicho.

TAMBIÉN CHINCHES

Otras plagas que podrían invadir la ciudad estos meses de calor son las de mosquitos y chinches. También las
cucarachas. Aparte del mosquito tigre, la ADEPAP ha avisado de otras especies provenientes de Asia como la
Aedes japonicus o la Aedes aegipty, proveniente de África. Sendra ha puesto especial énfasis, ya que asegura
que estas especies invasoras son vectores del virus del Dengue, el Chikunguya y lo Zika.

La Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental de Cataluña también ha hecho mención a
los temidos chinches, que cada verano estorban a vecindarios de Barcelona. Su presidente ha alertado que la
vuelta del turismo después de la pandemia puede favorecer las plagas. 



Una mujer sostiene un bote repleto de chinches del plátano en Barcelona, en la plaga de 2015 / LA
SEXTA
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Las precipitaciones de la primave-
ra y las elevadas temperaturas del 
mes de mayo anticipan una pre-
sencia masiva de mosquitos, par-
ticularmente de mosquito tigre o 
Aedes albopictus, este verano en 
Catalunya, según el presidente de 
la Asociación Catalana de Empre-
sas de Salud Ambiental  (ADE-
PAP), Quim Sendra. El mosquito 
tigre, un díptero de origen asiático 
que se detectó por primera en Sant 
Cugat del Vallès en 2004, ya ha si-
do documentado en más de 300 
municipios catalanes, un tercio 
del total, y se extiende por todo el 
litoral y el prelitoral desde el Alt 
Empordà hasta el Montsià, según 
datos de 2021 de la Generalitat y el 
programa Mosquito Alert. Los ve-
ranos cada vez más largos como 
consecuencia del avance del cam-
bio climático son un indudable 
factor de riesgo.  

Sendra avisa además de que los 
mosquitos no van a ser la única es-
pecie molesta este verano, sino 

que también se esperan plagas de 
chinches, ratas y otros roedores. 
«Las plagas tienen tres objetivos: 
encontrar un espacio donde re-
producirse, acumular recursos 
–alimentos– y no tener depreda-
dores cerca, y cada vez tenemos 
menos herramientas para contro-
larlas, con lo que las otras dos fa-
cetas se incrementan», afirma el 
presidente de la ADEPAP. 

Para aminorar los efectos de 
estas plagas –que suponen una 
inversión de 500 millones de eu-
ros anuales en Catalunya–, el es-
pecialista recomienda tomar me-
didas preventivas y confiar en los 
profesionales para garantizar la 
seguridad y la salud ambiental en 
todos los ámbitos de la vida coti-
diana. 

Enfermedades 

La crisis ambiental ha provocado 
que esta especie de mosquito –que 
puede transmitir enfermedades 
como el dengue, el zika y el chi-
kungunya– haya adaptado sus 
hábitos, que ya no son solo noc-
turnos, sino también diurnos. 
Además, y aunque mantienen un 

pico de actividad anual en sep-
tiembre, ya empiezan a ser fre-
cuentes desde junio. 

«Desde hace tan solo unos me-
ses, además, hemos detectado dos 
tipos de mosquito que aún no ha-
bíamos avistado en Catalunya, en 

concreto el Aedes aegypti, que pro-
viene de África, y el Aedes japoni-
cus, de Oriente», añade Sendra. 

Este verano también notare-
mos una mayor presencia de ratas, 
que a raíz del confinamiento han 
cambiado sus hábitos y se atreven 
cada vez más a convivir con los 
humanos, algo que, sumado a la 
normativa europea para restringir 
los productos para controlarlas, 
los rodenticidas, aumentan la po-
blación de estos roedores. 

«Es una buena noticia que los 

rodenticidas se restrinjan a la ciu-
dadanía, pero el sector profesional 
sabe cómo usarlos y por eso pedi-
mos al Ministerio de Sanidad que 
reconsidere su decisión, puesto 
que es un reglamento que países 
como el Reino Unido evitan si sus 
profesionales actúan adecuada-
mente», ha dicho Sendra. 

Asimismo, las empresas de 
control de plagas deben informar 
de la detección de la plaga y solo 
pueden usar los productos para 
controlarla durante 30 días, un 
procedimiento que dificulta su ex-
terminio. 

«Las trampas engomadas tam-
bién han abierto debate en ciertos 
sectores que defienden que estas 
herramientas matan a las ratas 
provocándoles dolor, aunque sin 
usar este tipo de productos ten-
dremos que debatir cómo apren-
der a vivir con las ratas», conside-
ra el presidente de la ADEPAP. 

Por último, el especialista  des-
taca la plaga de chinches que se 
prevé este verano coincidiendo 
con la llegada masiva de turistas 
(se transmiten a través de los 
equipajes). n

El mosquito tigre será la gran 
plaga este verano en Catalunya

Las precipitaciones de la primavera y las temperaturas elevadas auguran una temporada 
con gran proliferación. Chinches, ratas y otros roedores también se podrían ver favorecidos.

MEDIO AMBIENTE

EL PERIÓDICO 
Barcelona

El molesto insecto  
se ha documentado 
en un tercio 
de los municipios 
catalanes

Un mosquito tigre con su característica coloración blanca.  

Marco Uliana / 123RF

El Departament de Recerca i 
Universitats y las universidades 
catalanas han alcanzado un 
acuerdo para reforzar el uso del 
catalán en el ámbito académico 
y de investigación que han plas-
mado en el Plan de Refuerzo de 
la Lengua Catalana, un docu-
mento que incluye una serie de 
acciones entre las que destaca la 
creación del programa de inter-
cambio Joan Fuster, un Eras-
mus entre universidades de te-
rritorios de lengua catalana. 

Este Erasmus catalán se 
vehiculará a través de la Xarxa 
Vives d’Universitats y se pondrá 
en marcha durante el segundo 
semestre del curso 2022-2023. 
El programa Joan Fuster, im-
pulsado por los gobiernos de 
Catalunya, Baleares, Andorra y 
el Consejo Regional del depar-
tamento francés de los Pirineos 
Orientales, financiará estancias 
de hasta cinco meses de dura-
ción. Este plan facilitará la mo-
vilidad en las 22 universidades 
de la Xarxa Vives d’Universitats. 

También en el ámbito inter-
nacional, este mes de junio se 
pondrá en marcha, a través de 
la Xarxa Llull, un plan de acogi-
da lingüística en origen en di-
versas universidades europeas 
como las de Roma, Bolonia, 
Nápoles o Berlín. El plan inclu-
ye un aumento de las ayudas 
Interlingua y la ampliación de la 
gratuidad de los cursos de nivel 
inicial, pasando de 15 a 30 horas 
para lograr el nivel A1.  

La lengua de docencia 

El plan presentado ayer define los 
derechos lingüísticos de los estu-
diantes e impulsa dos protocolos 
para garantizarlos: el de mejora 
de la información sobre la lengua 
de docencia y el de gestión de in-
cidencias sobre cambios de la 
lengua docente. Hace apenas 
unos días, el sindicato SEPC con-
vocó una protesta para denunciar 
que el uso del catalán en la uni-
versidad está en un 40%. El pro-
tocolo establece que el alumno ha 
de saber, antes de matricularse, 
en qué lengua se impartirá una 
asignatura y el profesor debe 
comprometerse a mantenerla.  n 

Catalunya 
impulsa un 
Erasmus en los 
territorios de 
lengua catalana

EDUCACIÓN

MONTSE BARAZA 
Barcelona
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ANTONIOCERRILLO
Barcelona

A
lgunas plagas son tí-
picamente veranie-
gas, como las de los
mosquitoso lasmos-
cas,peroloscambios

de las condiciones ambientales o
climáticas así como la expansión
de algunas especies de insectos
invasores en un contexto de glo-
balizaciónestánalterandoycom-
plicando estos controles sanita-
rios. Los profesionales de la sani-
dad ambiental se muestran
preocupadosypidequenosebaje
laguardia.

1)ROEDORES
Presenciacreciente

Lapresenciade roedoresha subi-
do entre un 20% y un 25%, según
laAsociaciónCatalanadeEmpre-
sas de Salud Ambiental de Cata-
lunya (Adepap). “Las ratas son
ahora más atrevidas y descara-
das”, dice Quim Sendra, su presi-
dente.Esunefectodehabergana-
do terreno durante el confina-
miento. Este cambio de hábitos y
el incrementode las restricciones
de uso de algunos productos bio-
cidas, sumadoa lagrancapacidad
de adaptación de los roedores y
las resistencias que van apare-
ciendoaveces,“hacequecadavez
sea más complejo mantener las
poblaciones bajo los umbrales de
toleranciaestablecidos”,diceesta
asociación. Las empresas del sec-
torpidenalMinisteriodeSanidad
excepciones para flexibilizar las
restricciones impuestas al uso de
los insecticidas. “Las ratas tienen
espacio ymás recursos alimenta-
rios en las ciudades; y si su único
predador, el hombre, afloja los
controles y tratamientos, las pla-
gas aumentarán”, alerta Sendra.
Las ratas sonmuynocivas para la
saludambiental,yaquesonporta-
dores de insectos o artrópodos
quepuede transmitir enfermeda-
deszoonóticas.

2)MOSQUITOTIGRE
Diurnoycasitodoelaño

Las precipitaciones en la prima-
vera,asícomolaselevadastempe-
raturas, han creado el caldo de
cultivo para que los mosquitos
tenganhábitatsdecríaadecuados
en la fase larvaria. “El cambio cli-
máticohacequemuchasespecies
estén ya todo el año”, dice Quim
Sendra, presidentedeAdepapre-
firiéndose al mosquito tigre (Ae-
desalbopictus),quetieneunaacti-
vidadmásdiurnaque losmosqui-
to comunes y se reproduce con

muypocacantidaddeaguaestan-
cada enpequeños espacios lama-
yorpartedel año.Losprofesiona-
les recomiendan evitar que creen
lugares propicios para la puesta
dehuevosyeldesarrollodelafase
larvaria acuática (cloacas, des-
agües, sumideros, plato demace-
tas, bidones.)

3)ESPECIESINVASORAS
Vectoresdevirus

Los expertos siguen conatención
la reciente llegada y la expansión
en el España delAedes japonicus,
proveniente de Oriente, y delAe-
des aegypti, originario de África.
Ambasespecies, juntoconelmos-
quito tigre, mucho más presente
en nuestro país, son vectores de
virus como el dengue, el chikun-
gunyayel zika, “y sehandadoca-
sos en humanos en nuestro país”,
diceSendra.Para finalesdelvera-
no también se prevé que aumen-
ten los casos de nidos de avispa
asiática (Vespa velutina ssp. Ni-
grithorax), un depredador que
atacaa la abejade lamiel, conuna
gran capacidad de adaptación, y
que crece año a año en nuestro
país. No obstante, los apicultores
gerundenseshanmanifestado re-

Elmosquito tigre, junto con elAedes japonicus y elAedes aegypti son vectores de virus como el dengue, el chikungunya y el zika
JAMESGATHANY

Sociedad

cientemente que la instalaciónde
más trampas para capturar avis-
pas asiáticas enmayo ha permiti-
do reducir lapresenciadeeste in-
vasor. Las picaduras de esta avis-
pa causan un dolor intenso,
seguidodeunescozorparecidoal
deunaquemadura.

4)CHINCHES
Viajanennuestroequipaje

Elincrementodelaschinchescon
el turismo. “Viajan con los turis-
tas. No caminan, no vuelan, pero
viajana travésdenuestro equipa-
je”, dice Sendra. Las chinches de
cama (Cimex lectularius) llegan a
las casas en la mayoría de casos
transportados en la propia ropa o
lasmaletas de viaje. Las plagas de
este insecto son bastante difíciles
deeliminar,yaque“duranteeldía
se esconden en rincones, grietas
de la madera o pliegues de ropa,
especialmente en los colchones y
sofás, y salepor lanocheachupar
sangre”,diceSendra.

5)CUCARACHAS
Confiarenlosprofesionales

Las empresas también pronosti-
canlaaparicióndeplagasdecuca-
rachas (de alcantarillado, marro-

Las sieteplagasdel verano
Sanidad ambiental

Las condiciones ambientales y
climáticas propician los
nuevos riesgos

Las ratas aumentan un 25%,
y los profesionales piden que
no se relajen los controles

Preocupan las nuevas especies
invasoras susceptibles de
transmitir enfermedades

Unextraño insectoenVilajuïga

n ElXanthostigmacorsicaes
un insectosobreelquenoes
fácilhallarreferenciascon-
cretas.Porsuapariencia, a
ojosdehumano, sepodría
decirqueesun insectoex-
traño.Desdeelpuntode
vistacientífico, se tratade
unade lascincoespecies
conocidasdelgéneroXan-
thostigma,dedenominación
comúnmoscaserpiente (por
el inglés, snakeflies); fue

descritaen1867porelento-
mólogoalemánHermann
AugustHagenypodríaestar
distribuidaporel suroeste
deEuropadesdeelperiodo
jurásico.Es difícildeobser-
varperoEduardMarquès,
naturalistayexdirectordel
ServiciodeControldeMos-
quitosde laBadiadeRosesy
delBaixTer, loconsiguió la
semanapasadaenVilajuïga
(AltEmpordà).

Xanthostigma corsica detectado en el Alt Empordà
@EDUARDMARQUESM
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nes; orientales, de color negro, y
del café,habitualesenviviendasy
restaurantes). Adepap recalca
que para combatir las plagas
siempre es mejor contar con los
profesionales, puesto que “algu-
nos insecticidas domésticos mal
utilizados pueden llegar a ser un
problemapara la saludde lasper-
sonas, no siempre son efectivos y
acaban teniendo un coste econó-
micoelevado”.

6)MOSCANEGRA
Enplenaexpansión

Lasplagasdemoscanegra (Simu-
liidae) se localizan sobre todo en
espacios como ríos, rieras y arro-
yos, y amenudoafectan amás va-
rios municipios con abundantes
caudales de agua. Antes se cir-
cunscribíaaáreaslimitadas,espe-
cialmente al río Ebro; pero en los
últimosañosha llegadoamuchos
cauces de ríos. La picadura de la
moscanegraesmuymolestaydo-
lorosa; puede producir un fuerte
picoreinclusoedemasyexigetra-
tamiento con antihistamínicos y
antibióticos, encasode infección.

7)MOSCADELVINAGRE
Cuidadoconlospatógenos

Los profesionales ven necesario
extremar la vigilancia sobre la
Drosophila melanogaster contro-
lando tanto la industria alimenta-
ria como las cocinas domésticas,
yaquepuedentransportarmicro-
organismos patógenos, como las
bacterias Salmonella y la Escheri-
chiacoli,adheridosalasvellosida-
des del cuerpo y en las patas, y
contaminar de esta manera los
alimentos y las superficies en las
queseposan.c

Los perros, opción para lograr una rápida localización de los insectos

Atreyu lashuelea laprimera
ANTONIOCERRILLO Barcelona

A treyusemuevener-
vioso en la habita-
ción de un domici-
lio de Barcelona
donde va a inspec-

cionar las chinches. Es un perro
inquieto, pero extremadamente
obediente, que se muestra dis-
puestoentodomomentoadejar-
se guiar y conducir hasta los lu-
gares donde debe efectuar su
inspección olfativa. Con su
adiestrador, Dustin Delgado,
formanunaparejabiensincroni-
zada. ¿Pero cómo demonios en-
cuentraelperro laschinches?
Dustin Delgado nos explica

que está en plena temporada de
desinfección.Después de Sema-
na Santa y hasta octubre, el tra-
bajo es muy intenso. Estos días
no para; recorre Catalunya de
punta a punta. “La presencia de
chinches es paralela a la llegada
del turismo”,dice.
Losviajerosllevansusmaletas

al avión, estas sonalojadasen las
bodegas.Allí, en laoscuridad, las
chinches se mueven; entran en
otras maletas, y, al final, acaban
enlacamade lahabitacióndeun
hotel. “¡Noséquéextrañamanía
hace que la humanidad deje
siemprelasmaletasenlacama!”,
exclama el operario comentan-
dosu trabajo.

siempresonalgoperjudiciales”),
incluida la opción de utilizar la
menor cantidad de insecticida
posible.
DustinDelgado (empleado de

la empresa Servicios Depec) di-
ce que su trabajo es motivador.
Undíavisitólacasadeunamujer
mayor que había sufridomás de
70 picaduras en la espalda. La
mujer tenía insomnio. Sepasaba
la noche empuñando la linterna
persiguiendo inútilmente al sá-
dico insecto. Él la convenció de
que debía dejarse ayudar por su
perro. “La mejor recompensa
quetuvefuecuando,unavezque
fui a hacer la posterior revisión
conelperro,laseñorasemeechó
enbrazosemocionadaporqueya
noteníapicaduras”.
El técnico/amo/adiestrador

ha ido depurando su técnica; va
aprendiendodelperroyahora la
eficacia del sistema es tal, que
“raraveztengoquerepetireltra-
tamiento”,dice.
Trabajo no le va faltar, sospe-

cha, visto cómohemos salido de
la pandemia. “La globalización
ha hecho que este insecto se ha-
ya convertido en una plaga, una
plaga que estaba erradicada. El
hechodeviajarhahechoque re-
apareciera”, sentencia mientras
Atreyu sigue inquieto, rebusca
en las piernas de su amo. Quiere
jugar más. Seguir su historia lú-
dica interminable.c

Atreyu explora ahora la cama.
Husmeaelcolchón,elcabezal,el
somier. Es un detective saltarín,
unpocoalocado.¿Peroseráefec-
tivaestacolaboracióndelperro?
Su adiestrador explica que las

chinches se esconden en los si-
tiosmás inverosímiles: en losca-
bezales de la cama, en la mesita
de noche, en el somier, en las
cortinas, en los enchufes; inclu-
so,enarmariosoenel interiorde
las varillas forradas de plástico
queseusanparamover lascorti-
nas. ¿Lasencontrará?

Atreyu –un nombre que rinde
homenaje al protagonista de La
historia interminable, de Mi-
chael Ende– es un pastor belga
malinois de cinco años. Y, al ser
tan joven, es buen olfateador.
Nació en Dusseldorf. Allí fue a
buscarlo Dustin Delgado. Hoy
son inseparables. Pertenece a la
empresa,peroviveconél.
Estos perros son entrenados

con motivación; y en su caso la
gran motivación es una pelota.

El pastor belga
explora el colchón, el
cabezal, el somier; es
un detective saltarín,
un poco alocado

Atreyu y el operario Dustín Delgado inspeccionan una habitación en una residencia de Lleida afectada por una plaga de chinches el pasado jueves
XAVI JURIO

Así es que Atreyu no está traba-
jando cuando se encarama a la
mesitadenocheyrebuscadetrás
de lacama.Está jugando.
Lo que hace su entrenador es

motivarleparaquebusque lape-
lota. Busca una pelota pequeña,
que el animal asocia a un olor, el
de lachinche,queimpregnabala
pelota en sus entrenamientos.
Cree que va a buscar una pelota;
busca y rebusca, hasta que, al fi-
nal, detecta el olor. Entonces,
marcalazona.“Ahíestá lapelota
aunque yo no la vea”, le dice el

pastorbelgaalentrenadorcon la
mirada fija y la boca jadeante. Y
es el momento en que Dustin le
dalarecompensa:elpremiopara
quepuedaseguirconsujuegoin-
acabablebuscando lapelota.
Yesentonces tambiéncuando

el operador tiene la confirma-
ción de que debe iniciar el trata-
miento de desinfección, señalar
la zonadondeelclientenopodrá
entrar y tomar todas las precau-
ciones (“porque los insecticidas

“Laglobalizaciónha
hechoqueeste insecto
sehayaconvertido
enunaplaga”,dice
eloperario
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Gregori Samsa 
replicat

EMPAR MOLINER

L
legeixo que l’Associa-
ció d’Empreses de Sa-
lut Ambiental de Ca-
talunya, ADEPAP, 
“ha alertat aquest di-

jous que determinats insectes 
com els mosquits o les paneroles, 
o animals com les rates, es podri-
en convertir en plaga aquest es-
tiu”. A més a més, “en el cas de les 
rates, s’han tornat cada cop més 
atrevides arran de la pandèmia”. 
El president de l’entitat, Quim 
Sendra, ha explicat que durant el 
2020 els rosegadors “van canvi-
ar el comportament i es van atre-
vir a acostar-se més a les zones 
amb presència de persones”. 

La sensació que tenim els hu-
mans és que molts, molts ani-
mals que conviuen –forçosa-
ment o no– amb nosaltres han 
canviat el comportament per 
adaptar-se. Els senglars, com 
tothom sap, han après que a les 
papereres hi ha menjar i que els 
nens a la tarda berenen. Visiten 
els parcs, on hi ha ambdós ele-

ments –papereres i entrepans 
infantils– com qui va al bufet 
lliure. Entenc que les rates (que 
són més llestes que les panero-
les i potser tan llestes com els 
senglars) aviat començaran a 
competir-hi, o potser a fer mo-
nades, com els gats, per obtenir 
el nostre amor i sobretot el nos-
tre menjar. El cas més sorpre-
nent, trobo, és el dels pardals. 
Saben on hi ha els forns, amb 
terrasses per fer l’esmorzar, o 
els menjadors a l’aire lliure dels 
hotels. Sense cap timidesa, cap, 
pugen a les taules i pessiguen 
molletes. Això abans no era així. 
No s’hi atrevien. 

Pel que fa als coloms, que 
hom anomena, com ja sap tot-
hom, “rates amb ales”, no és no-
més que siguin feliços devorant 
snacks salats i fragments d’ham-
burguesa, sinó que cada cop tri-
guen més a arrencar el vol quan 
un cotxe se’ls acosta per la calça-
da. Potser és que ja saben que en 
tot cas aquell cotxe frenarà. I no 
s’equivoquen. Cadascú tolera la 
plaga que tolera i ells ja saben 
que la majoria de conductors 
abans reduiran la velocitat per 
un colom que per un turista.

TOVALLONS 
NEGRES

Sense cap timidesa, 
cap, pugen a les taules  
i pessiguen molletes. 
Això abans no era així

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

EL PERIODISME digital és com to-
car un solo frenètic des de primera 
hora del matí fins a la matinada, co-
ordinant amb el peu el bombo dels 
grans temes del dia, mentre es fan 
sonar els charles constants de la me-
nudalla informativa i, de tant en 
tant, un crash ben sonor amb algun 
article trivial però popular que ani-
mi les estadístiques. La intensitat fa 
inevitable que, de tant en tant, la ba-
queta piqui allà on no toca. Però, 
justament, el seu caràcter digital 
permet esmenar-ho ràpid i, sobre-
tot, eliminar el rastre d’aquell error. 
La majoria dels principals mitjans 
del país van publicar que al progra-

ma electoral de Vox a Andalusia es 
demanava la supressió de l’autono-
mia catalana. Més encara: que figu-
rava com a primer punt de les cent 
propostes amb què concorrien a les 
urnes. Tot ve d’un tuit que va publi-
car una captura de pantalla del do-
cument, dient que era el programa 
electoral andalús, quan en realitat 
es tractava d’un document del 2018, 
i d’àmbit estatal. Jéssica Albiach 
també s’ho va creure i va alimentar 
la confusió amb unes declaracions 
en què donava per bona la notícia. 
El portal Verificat aporta molta in-
formació de context sobre aquest 
autogol i queda clar que la majoria 
de capçaleres ho van publicar sen-
se fer les mínimes comprovacions. 

Tampoc no cal escandalitzar-se: 
aquesta és una feina que es constru-
eix en directe i prenent decisions 
contra el rellotge. L’ARA, per exem-
ple, va esborrar el breu i va adme-
tre l’error aquell mateix migdia. El 
que em sembla més preocupant és 
que, tot i que han passat ja uns 
quants dies, una cerca a Google per-
met trobar la notícia encara en ràdi-
os i diaris catalans. Un compromís 
fonamental amb el lector hauria de 
ser rectificar de forma explícita 
quan s’ha produït un error. I esme-
nar-lo, esclar: despublicar la notícia 
i seguir amb el solo de bateria.

Vox, l’autonomia catalana 
i un solo imperfecte de bateria

F
eijóo, el moderat, l’ho-
me que no venia a in-
sultar sinó a guanyar, 
ha dit a Onda Cero que 
el govern de la Gene-

ralitat practica un “apartheid lin-
güístic” als nens i nenes catalans. 

Ràpid recordatori: l’apartheid 
va ser el règim de segregació ra-
cial a Sud-àfrica que va obligar la 
majoria negra a viure en àrees 
separades dels blancs i a fer ser-
vir instal·lacions públiques 
igualment separades. Precisa-
ment, l’ensenyament en català 
pretén no separar cap alumne 
per raó de llengua i busca fer-los 
a tots competents en català i cas-
tellà, d’acord amb les majories 
sostingudes del Parlament de 
Catalunya, després de la perse-
cució a què el català va ser sot-
mès durant quaranta anys de 
dictadura franquista, de la qual 
va ser figura destacada el 
fundador del partit de Fei-
jóo, Manuel Fraga. 

O sigui que el nou líder 
del PP acaba d’inscriure el 

seu nom a la llista dels atiadors 
de l’odi contra Catalunya. La raó 
és la de sempre: es tracta de cla-
var una puntada al PSOE en el 
cul de Catalunya. Com que el go-
vern espanyol no presentarà re-
curs d’inconstitucionalitat al de-
cret acabat d’aprovar pel Go-
vern, Sánchez està a favor de 
“l’apartheid”. 

Diu el president de la Genera-
litat que Feijóo parla així per 
guanyar quatre vots. És molt pit-
jor que això. Es tracta d’una cosa 
cultural, és el tipus de llenguatge 
que ha de fer servir amb norma-
litat qualsevol polític de la dre-
ta espanyola si vol governar a Es-
panya. Apartheid, com suprema-
cisme o colpisme, són les parau-
les de pas que connecten un 
candidat amb les baixes passions 
d’un electorat que ja pot pujar 
l’atur, disparar-se la inflació o 
deteriorar-se els serveis pú-
blics, que el que considera més 
important és acabar amb l’au-

tonomia de Catalunya. En 
aquest Estat vivim.

ANTONI BASSAS  

Feijóo i l’insult  
estructural 

BONDIA  

Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 
Periodista 

“L’atur [a Espanya] baixa dels 3 milions i 
l’afiliació puja dels 20. La millor dada en 13 
anys. Es disparen els contractes indefinits.  

Salutacions als que deien que no calia  
tocar la reforma laboral ni apujar l’SMI” 

 
Salvador Illa (@salvadorilla) 

 Líder del PSC a Catalunya 
“A Catalunya les dades també són bones: 

baixa l’atur i augmenten les contractacions. 
Els efectes de la #ReformaLaboral són  

evidents. Seguim avançant” 

 
Tian Baena (@tianbaenasan) 

Politòleg 
“L’atur pot baixar tot el que vulgui: amb la 
inflació fora de control ensorrant el poder 
adquisitiu mes rere mes, tenir un sou no es 
traduirà en una millora substancial de les 
perspectives econòmiques de la població” 

 
Francesc-Marc Álvaro (@fmarcalvaro) 

Periodista 
“El «moderat» Núñez Feijóo parla  

d’un «apartheid lingüístico» a Catalunya. 
Recordo que «apartheid» era el règim  

racista de l’antiga Sud-àfrica” 

 
Jacme Poch (@JacmePoch) 

Tuitaire 
“Feijóo pot dir això i alhora continuar sent 

vist com a moderat per la societat espanyola” 

 
Arnau Valero (@Arnauvaleroo) 

Tuitaire 
“La victòria de Johnny Depp en un cas de difa-
mació no indica que no hi pugui haver agressi-
ons per ambdues parts. Literalment hem tele-

vistat un greu cas de relació tòxica i podem 
veure aquest exemple per aplicar-lo en les 

nostres relacions i no cometre els seus errors” 

 
Mireia Vehí (@Mireia_veca) 

Diputada al Congrés (CUP) 
“Un precedent perillós. Enmig de la intoxi-
cació mediàtica i de debats aferrissats sobre 

la llibertat d’expressió, als EUA si parles 
públicament sobre la teva vivència d’abusos 

et poden condemnar per difamació” 

 
Celia Maza (@Celiamaza) 

Periodista 
“Hi ha imatges que passaran a la posteritat, 

i la protagonitzada avui per Elisabet II a 
l’emblemàtic balcó de Buckingham Palace 

amb motiu del 70è aniversari del seu regnat, 
n’és una. #GodSavetheQueen” 

 
 

Jeanne Perego (@jeperego) 
Periodista 

“L’eternitat existeix #Queen #Jubileu”

vistaltwitter

DANIEL LEAL / AFP

L’ARA, empresa amb segell cultural
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ANTONIO CERRILLO
Barcelona

A
lgunes plagues són
típicament esti-
uenques, com les
dels mosquits o les
mosques, però els

canvis de les condicions am-
bientals o climàtiques així com
l’expansió d’algunes espècies
d’insectes invasors en un con-
text de globalització estan alte-
rant i complicant aquests con-
trols sanitaris. Els professionals
de la sanitat ambiental es mos-
tren preocupats i demanen que
no s’abaixi la guàrdia.

1)ROSEGADORS
Presènciacreixent
La presència de rosegadors ha
pujat entre un 20% i un 25%,
segons l’Associació Catalana
d’Empreses de Salut Ambiental
deCatalunya (Adepap). “Les ra-
tessónaramésatrevidesidesca-
rades”, diu Quim Sendra, el seu
president. És un efecte d’haver
guanyat terreny durant el confi-
nament. Aquest canvi d’hàbits i
l’increment de les restriccions
d’ús d’alguns productes bioci-
des, sumat a la gran capacitat
d’adaptació dels rosegadors i les
resistències que van apareixent
de vegades, “fa que cada vegada
sigui més complex mantenir les
poblacions sota els llindars de
tolerància establerts”, diu
aquesta associació. Les empre-
sesdel sectordemanenalMinis-
teri de Sanitat excepcions per
flexibilitzar les restriccions im-
posades a l’ús dels insecticides.
“Les rates tenen espai i més re-
cursos alimentaris a les ciutats; i
si el seu únic predador, l’home,
afluixa els controls i tracta-
ments, les plagues augmenta-
ran”, alerta Sendra. Les rates
són molt nocives per a la salut
ambiental, ja que són portadors
d’insectes o artròpodes que po-
den transmetre malalties zoo-
nòtiques.

2)MOSQUITTIGRE
Diürn igairebétot l’any
Les precipitacions a la primave-
ra, així com les elevades tempe-
ratures,hancreatelcaldodecul-
tiu perquè els mosquits tinguin
hàbitats de cria adequats en la
fase larvària. “El canvi climàtic
fa que moltes espècies siguin ja
tot l’any”, diuQuimSendra, pre-
sident d’Adepap referint-se al
mosquittigre(Aedesalbopictus),
que té una activitat més diürna
que els mosquit comuns i es re-

produeixambmoltpocaquanti-
tat d’aigua estancada en petits
espais lamajor part de l’any. Els
professionals recomanen evitar
que creïn llocs propicis per a la
posta d’ous i el desenvolupa-
ment de la fase larvària aquàtica
(clavegueres, desguassos, em-
bornals, platsde testos, bidons).

3)ESPÈCIESINVASORES
Vectorsdevirus
Elsexperts segueixenambaten-
ció la recent arribada i l’expan-
sióa l’Espanyade l’Aedes japoni-
cus,provinentd’Orient, idel’Ae-
des aegypti, originari de l’Àfrica.
Totes dues espècies, juntament
amb el mosquit tigre, molt més
present en el nostre país, són
vectors de virus com el dengue,
el chikungunya i el zika, i s’han
donat casos enhumansal nostre
país”, diu Sendra. Per a finals de
l’estiu també es preveu que aug-
mentin els casos de nius de ves-
pa asiàtica (Vespa velutina ssp.
Nigrithorax), un depredador
que ataca l’abella de lamel, amb
unagran capacitat d’adaptació, i
que creix any rere any al nostre
país. No obstant això, els apicul-
tors gironins han manifestat re-

Elmosquit tigre, juntament amb l’Aedes japonicus i l’Aedes aegypti, són vectors de virus com el dengue, el chikungunya i el zika
JAMESGATHANY

Societat

centment que la instal·lació de
més trampes per capturar ves-
pesasiàtiquesalmaighapermès
reduir la presència d’aquest in-
vasor. Les picades d’aquesta
vespacausenundolorintens,se-
guit d’una coïssor semblant al
d’unacremada.

4)XINXES
Viatgenalnostreequipatge
L’incrementdelesxinxesambel
turisme. “Viatgen amb els turis-
tes. No caminen, no volen, però
viatgen amb el nostre equipat-
ge”,diuSendra.Lesxinxesdellit
(Cimex lectularius) arriben a les
cases en la majoria de casos
transportades a la mateixa roba
o les maletes de viatge. Les pla-
gues d’aquest insecte són bas-
tant difícils d’eliminar, ja que
“durant el dia s’amaguen en ra-
cons, esquerdes de la fusta o
plecs de roba, especialment en
els matalassos i sofàs, i surt a la
nit axuclar sang”, diuSendra.

5)PANEROLES
Confiarenelsprofessionals
Les empreses també pronosti-
quenl’apariciódeplaguesdepa-
neroles (de clavegueram, mar-

Les setplaguesde l’estiu
Sanitat ambiental

Les condicions ambientals i
climàtiques propicien els nous
riscos

Les rates augmenten un 25%,
i els professionals demanen
que no s’afluixin els controls

Preocupen les noves espècies
invasores susceptibles de
transmetremalalties

Un insecteestranyaVilajuïga

n ElXanthostigmacorsica
ésun insecte sobre el qual
noés fàcil trobar referèn-
cies concretes. Per la seva
aparença, aulls d’humà, es
podriadir queésun insecte
estrany.Desdel puntde
vista científic, es tracta
d’unade les cinc espècies
conegudesdel gènereXan-
thostigma, dedenominació
comunamosca serp (per
l’anglès, snakeflies); va ser

descrita el 1867per l’ento-
mòleg alemanyHermann
AugustHagen i podria es-
tardistribuïdapel sud-oest
d’Europadesdel període
juràssic. Ésdifícil d’obser-
var, peròEduardMarquès,
naturalista i exdirectordel
Servei deControl deMos-
quits de laBadiadeRoses i
delBaixTer, hova aconse-
guir la setmanapassada a
Vilajuïga (AltEmpordà).

Xanthostigma corsica detectat a l’Alt Empordà
TWITTER@EDUARDMARQUESM
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rons; orientals de color negre, i
delcafè,habitualsenhabitatgesi
restaurants). Adepap recalca
que per combatre les plagues
sempre és millor comptar amb
els professionals, ja que “alguns
insecticides domèstics mal em-
pratspodenarribar a serunpro-
blemaper a la salut de les perso-
nes, no sempre són efectius i
acaben tenint un cost econòmic
elevat”.

6)MOSCANEGRA
Enplenaexpansió

Les plagues demosca negra (Si-
muliidae) es localitzen sobretot
enespaiscomararius, rieres i ri-
erols, i sovint afecten diversos
municipis amb abundants ca-
bals d’aigua. Abans se circums-
crivia en àrees limitades espe-
cialment al riu Ebre; però els úl-
tims anys ha arribat a molts
cursos de rius. La picada de la
mosca negra és molt molesta i
dolorosa; pot produir una picor
forta i fins i tot edemes, i exigeix
tractament amb antihistamínics
i antibiòtics, encasd’infecció.

7)MOSCADELVINAGRE
Compteambelspatògens

Els professionals veuen neces-
sari extremar la vigilància sobre
laDrosophila melanogaster con-
trolant tant la indústria ali-
mentària com les cuines do-
mèstiques, ja que poden trans-
portar microorganismes patò-
gens, com els bacteris Sal-
monella i l’Escherichia coli,
adherits a les vellositats del cos i
a les potes, i contaminar d’a-
questa manera els aliments i les
superfícies onesposen.c

Els gossos, opció per aconseguir una ràpida localització dels insectes

L’Atreyu les ensumaa laprimera
ANTONIO CERRILLO Barcelona

L’Atreyu es mou
nerviósa l’habita-
ció d’un domicili
de Barcelona, on
inspeccionarà les

xinxes. És un gos inquiet, però
extremadament obedient, que
esmostra disposat a tota hora a
deixar-seguiar iconduir finsals
llocs onha d’efectuar la seu ins-
pecció olfactiva. Amb el seu en-
sinistrador, Dustin Delgado,
formen una parella ben sincro-
nitzada. Però com dimonis tro-
bael gos lesxinxes?
Dustin Delgado ens explica

que està enplena temporada de
desinfecció. Després de Setma-
naSanta i fins a l’octubre, el tre-
ball ésmolt intens.Aquests dies
no para; recorre Catalunya de
punta a punta. “La presència de
xinxes és paral·lela a l’arribada
del turisme”, diu.
Els viatgers porten les seves

maletes a l’avió i després són
allotjades a les bodegues, en
què, en la foscor, les xinxes es
mouen, entren en altres male-
tes, i, al final, acaben al llit de
l’habitació d’un hotel. “No sé
quinaés l’estranyamaniaque fa
que la humanitat deixi sempre
les maletes al llit!”, exclama
l’operari mentre comenta la se-
va feina.

incloent-hi l’opció de fer servir
laquantitatméspetitad’insecti-
cidapossible.
Dustin Delgado (treballador

de l’empresa Servicios Depec)
diu que la seva feina és motiva-
dora. Un dia va visitar la casa
d’unadonad’edatavançadaque
havia patitmés de 70 picadures
a l’esquena. La dona tenia in-
somni. Es passava la nit empu-
nyantlallanternaperseguintin-
útilment el sàdic insecte. Ell la
vaconvèncerques’haviadedei-
xar ajudar pel seu gos. “La mi-
llor recompensa que vaig tenir
va ser quan, una cop que vaig
anar a fer la posterior revisió
amb el gos, la senyora se’m va
llançar en braços emocionada
perquè jano teniapicadures”.
El tècnic/amo/ensinistrador

ha anat depurant la seva tècni-
ca, va aprenent del gos, i ara
l’eficàcia de sistema és tan de-
purada que “molt poques vega-
deshederepetirel tractament”.
Feina no n’hi faltarà, sospita,

vist comhemsortit de lapandè-
mia. “Laglobalitzacióha fetque
aquest insecte s’hagi convertit
en una plaga, una plaga que es-
tava erradicada. El fet de viatjar
hafetquereaparegués”,sentèn-
ciamentrel’Atreyucontinuain-
quiet, recerca a les cames del
seu amo. Vol jugar més. Conti-
nuar la seva història lúdica in-
terminable.c

L’Atreyu explora ara un llit.
Ensuma elmatalàs, el capçal, el
somier. És un detectiu saltiro-
nant, una mica esbojarrat. Però
seràefectivaaquestacol·labora-
ciódel gos?
El seu ensinistrador explica

que les xinxes s’amaguen als
llocs més inversemblants: als
capçalsdelllit,a latauletadenit,
al somier, a les cortines, als en-
dolls i, fins i tot,adinsdevaretes
folrades de plàstic que es fan
servir per moure les cortines.
Les trobarà?

L’Atreyu–unnomqueretho-
menatge al protagonista de La
història interminable de Mi-
chael Ende– és un pastor belga
malinoisdecincanys.Vanéixer
a Düsseldorf, on va anar a bus-
car-loDustinDelgado.Avuisón
inseparables. Pertany a l’em-
presa, peròviuambell.
Aquests gossos són entrenats

ambmotivació, i en el seu cas la
gran motivació és una pilota.
Per tant, l’Atreyu no està treba-

Elpastorbelga
ensumaelmatalàs,
elcapçal,elsomier;és
undetectiusaltironant,
unamicaesbojarrat

L’Atreyu i l’operari Dustin Delgado inspeccionen una habitació en una residència de Lleida afectada dijous per una plaga de xinxes
XAVI JURIO

llant quan s’enfila a la tauletade
nit i busca darrere del llit. Està
jugant.
El que fa el seu entrenador és

motivar-lo perquè busqui la pi-
lota.Buscaunapilotapetita,que
l’animal associa aunaolor, la de
la xinxa, que impregnava la pi-
lota en els entrenaments. Creu
que buscarà una pilota; cerca i
recerca, fins que, al final, detec-
ta l’olor. Llavors,marca la zona.
“Hihalapilota,encaraquejono
la vegi", li diu el pastor belga a
l’entrenador amb lamirada fixa

i la boca panteixant. I és el mo-
mentenquèenDustin lidona la
recompensa: el premi perquè
pugui continuar amb el seu joc
inacabablebuscant lapilota.
I és també llavors quan l’ope-

rador té la confirmació que ha
de començar el tractament de
desinfecció, assenyalar la zona
enquèelclientnopodràentrar i
prendrà totes les precaucions
(“perquè els insecticides sem-
pre sónunamicaperjudicials”),

“La globalització ha
fet que aquest insecte
s’hagi convertit
en una plaga”,
diu l’operari



Un 20% més de rates - Migdia Cope

Catalunya i Andorra - COPE

Sembla que l'estiu ha arribat per quedar-se, com també les plagues de paneroles, mosquits i
rates. Per saber com controlar-ho, parlarem amb el president de l'associació de professionals

de la salut ambiental (adepap), Quim Cendra.

- La plaga estrella d'aquest estiu és el mosquit tigre?

Els mosquits sempre són l'estrella per què són molt molestos, ens piquen i ens produeixen
aquesta coïssor, no ens deixen dormir, ni dinar o sopar a la fresca, sempre són els protagonistes
per tots aquests motius. Aquest estiu especialment, tot i que hem patit sequeres, la primavera ha
estat força plujosa i ha deixat molta aigua. Segons les previsions serà un estiu problemàtic pel
que fa als mosquits.

- Com es combat el mosquit tigre?

Es combat des de dos vessants, una és la particular, cadascú a casa seva on el mosquit es
reprodueix en petits basals d'aigua, torretes, neumàtics, hauríem d'observar l'entorn més
immediat i evitar tenir aquests possibles focus. Després està el vessant públic, on des de
l'administració pública més propera, solen ser els ajuntaments on fan tractaments en aquests
allotjaments d'aigua de l'entorn públic com poden ser els claveguerams dels carrers.

- Fa la sensació que cada vegada hi ha les rates.

Si, hem calculat que hi ha un 20% més de rates, però que hi ha un 50% de sensació que hi ha
més. Les rates tenen por dels humans i es solen amargar, però ara l'estan perdent i les veiem
més pels carrers convivint en el nostre espai.

- Han perdut aquesta por a causa de l'aturada pandèmica?

Correcte, durant el confinament van sortir a aquest espai públic on es sentien lliures i podien
explorar nous espais per trobar l'aliment que abans trobaven amb més facilitat.

- Les paneroles segueixen com sempre?

En aquest cas són insectes que estan amagats a la xarxa de clavegueram i això fa que sigui
molt difícil el seu control. Des d'allà poden entrar on vulguin, als nostres habitatges o locals
comercials per buscar aliment. És un insecte molt gros, costa d'eliminar-lo, cada vegada tenim
més restriccions amb l'ús dels insecticides i això també provoca que sigui més difícil eliminar-
les.



Paneroles, rates i mosquits, visites freqüents durant aquesta primavera

| Diari La República Checa

Facebook  Twitter  WhatsApp

Quim Sendra

L’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (Adepap) ha alertat que “la primavera plujosa i amb temperatures molt elevades fa preveure

l’arribada amb força” dels mosquits a Catalunya, i la calor farà aparèixer també paneroles, rates i altres rosegadors.

El president de l’Adepap, Quim Sendra, ha recordat que els mosquits i les rates són transmissors de malalties, i ha defensat el paper dels professionals de

control de plagues i desinfecció, “fonamental i necessari en la cura de la salut ambiental”, en un comunicat amb motiu del Dia Mundial del Control de

Plagues el 6 de juny.

Segons els professionals, les freqüents precipitacions i les elevades temperatures generen hàbitats de cria adequats a la fase larvària, condicions que

afavoreixen l’augment de les poblacions de mosquits adults, que són els que provoquen les “principals molèsties en les persones amb les seves picades,

així com amb la possible transmissió de virus i malalties”.

Davant la previsió que augmenti el mosquit tigre, el president de l’Adepap ha dit que cal evitar les acumulacions

d’aigua estancada per prevenir la proliferació de mosquits, que en espècies com el tigre “en tenen prou amb xicotets tolls”, com l’aigua que queda al fons

dels testos.

La població també es pot prevenir dels mosquits amb mesures com instal·lar mosquiteres a les finestres, portes i altres obertures dels habitatges, vestir

peces de màniga llarga i pantalons llargs, i fer servir repel·lents d’insectes “sense abusar”.

Paneroles

Una altra plaga que esperen que aparegui “amb intensitat” és la de l’escarabat de claveguera, i també les paneroles

del cafè de colors més clars i que són més usuals a l’interior dels habitatges i en l’àmbit de la restauració: han advertit que sortiran amb força els propers

mesos, en les seves paraules.

Les paneroles poden causar contaminació creuada sobre superfícies i aliments pels hàbitats que freqüenten com els claveguerams, poden incrementar el

risc de malalties i generar al·lèrgies, i Sendra ha desaconsellat l’ús d’insecticides domèstics perquè “poden traslladar la plaga a altres llocs”.

Rosegadors

L’aparició de plagues de rosegadors preocupa “un any més” els experts, i especialment les rates (rata grisa i rata

negra), perquè, segons ells, s’han tornat més atrevides que mai des de l’aparició de la pandèmia, i en menor mesura, han detectat una actitud més activa

dels ratolins de camp.



L’Adepap també preveu per a aquest estiu plagues de mosca negra, de xinxes dels llits i de la mosca del vinagre, i, per a finals de l’estació, auguren un

augment dels casos de nius de vespa asiàtica.
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Mosquits: ni s’acosta una plaga ni ensumen
la sang

Ni són com els taurons, que ensumen la sang, ni el seu principal depredador són els ratpenats i
ocells diversos. Sobre el mosquit comú, i no diguem ja sobre el tigre, s’aixequen torres de mites i
notícies falses que s’han d’enderrocar. Sembla que ara toca, sobretot després de l’apocalíptica
nota de premsa que dies enrere va distribuir l’Associació Catalana d’Empreses de Salut
Ambiental de Catalunya (Adepap). Xinxes, rates atrevides, vespes asiàtiques a tot arreu,
mosques negres i, sobretot, el mai vist en mosquits. Això anunciava, com Moisès al faraó,
aquella informació recollida àmpliament dies enrere per premsa, ràdio i televisió. «¿D’on treuen
vostès aquestes coses?», pregunta, després d’encaixar cordialment les mans, Carles Aranda,
codirector del Centre de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
L’Adepap, malgrat el seu bucòlic nom, és la patronal dels insecticides.

El departament en el qual treballa Aranda és un centre públic d’estudi i control del ‘Culex
pipien’, més conegut, per comoditat i per la seva abundància en aquesta latituds, simplement
com el mosquit comú, un nom de carrer que no hauria de confondre. No transmet la malària, com
l’‘Anopheles atroparvus’, que n’hi ha al delta de l’Ebre, tampoc el còctel de malalties terribles del
qual pot ser portador el mosquit tigre, avui dia localitzable en qualsevol banda, però el ‘Culex
pipiens’ és el mitjà de transport, poca broma, pel qual el virus de la febre del Nil viatja de
les aus als cavalls i, ocasionalment, als humans. El 2020 van morir a Andalusia vuit persones
per aquesta malaltia.

Aranda afirma que res indica que aquest sigui l’estiu del mosquit. A aquesta espècie no li
importen un o dos graus més de calor. De les atípiques pluges de 2022 tampoc es poden treure
prediccions concloents. Va ploure per sobre de la mitjana al març i molt per sota des
d’aleshores. Les trampes que aquest servei comarcal reparteix per diferents punts del Baix
Llobregat per censar el nombre de larves i actuar en conseqüència no han revelat cap
anomalia en comparació amb anys anteriors, així que val la pena, primer, recapitular
cronològicament per situar els temps que corren i, després, endinsar-se en algunes de les
característiques menys conegudes d’aquesta espècie.

Boira de pesticida

Hi ha, en primer lloc, un record que només poden tenir els qui van néixer abans dels anys 80.
Quan arribava el bon temps, pels carrers de Castelldefels i altres zones residencials passava de
forma preventiva una furgoneta amb un bon parell d’altaveus al sostre. Donava l’ordre que
tothom havia d’entrar a casa, tancar portes i finestres i, sobretot, abaixar persianes. Al cap d’uns
minuts apareixia un camió cisterna, o en ocasions un tractor amb una bota, i cobria tot el carrer
amb una densa boira de pesticida que, per l’època, era probablement d’algun compost
organofosforat.

L’eficàcia d’aquell bàrbar mètode pot ser que fos molt menor del que s’esperava. Quan el 1983
va obrir les seves portes el centre de control de mosquits que actualment codirigeix Aranda, es
van començar a col·locar trampes per conèixer l’abast del problema. «Atrapàvem centenars de
larves en cada trampa i avui, amb la mateixa tècnica, només desenes».

https://adepap.cat/


Per a aquest departament, amb seu al cor del parc agrari, seria molt llaminer atribuir-se l’èxit
d’aquest canvi, dir que els insecticides biològics que fa servir de forma sistemàtica i discreta són
d’una formidable eficàcia. En realitat, el canvi, de centenars a desenes en cada trampa, és
atribuïble també a altres factors. Cal conèixer el paper que ocupen els mosquits a la cadena
tròfica per comprendre l’ocorregut.

Fins a ben entrats els anys 80, la desembocadura del Llobregat era poc menys que una
septicèmia a l’aire lliure, un paradís per als mosquits, però no perquè els agradin els entorns
miasmàtics, sinó perquè en aquell ambient no tenen gairebé depredadors.

Els ocells no són els grans devoradors de mosquits. Tampoc, malgrat el voluntarisme amb el
qual ajuntaments com el de Barcelona, per exemple, instal·len caixes perquè niïn els ratpenats.
«Són només el 2% de la seva dieta», diu Aranda, o sigui, com els cacauets de mitja tarda per
entretenir la gana. Els principals enemics del mosquit són els peixos, pràcticament extints
quan mediambientalment aquell espai era moribund. Es mengen les larves quan encara són
aquàtiques. Això és el que equilibra la població.

De la caixa a la proveta, ¿com?

Aclarida una notícia falsa, el de la plaga que s’acosta, ¿per què no anar ja contra cap
altre? El de la sang. ¿L’ensumen? Que Aranda és l’home adequat per aclarir incògnites es
comprèn quan se l’observa manejar-se per la ‘granja’ del laboratori, és a dir, aquest espai en
què s’atresoren desenes d’exemplars vius en gàbies per al seu estudi. En un determinat moment
de l’entrevista, necessita un parell d’exemplars per a una observació. ¿Com treure’ls de la caixa
sense que emprenguin el vol? Agafa una manguera transparent de mig metre. Un dels extrems,
el del broquet, porta incorporat un filtre, capaç fins i tot d’interferir virus. Introdueix l’altre extrem a
la gàbia i, a pulmó, en treu tres mosquits. Aspira amb la boca. Encara sense temps per entendre
què els ha passat, els mosquits es veuen de cop empesos, per un vent en direcció contrària,
dins d’un pot d’observació. Tot ha passat en un no res.

Notícies relacionades

¿Com pot ser que un insecte d’aquesta mida, incapaç d’interpretar com ha sigut traslladat d’un
lloc a un altre, pugui localitzar una presa tan gran com un humà quan entra per la finestra oberta
d’un pis? «No és l’olor de sang el que els orienta. És el diòxid de carboni, l’aire que
exhalem al respirar». Aquesta és la seva brúixola. En realitat, és una pista que només atrau les
femelles. La sang no és l’aliment dels mosquits. Ells i elles s’alimenten d’igual forma, del nèctar
de flors, per exemple, però les femelles necessiten sang per posar en marxa l’engranatge de la
reproducció. Ni tan sols necessiten per a això en aquell moment la presència dels mascles. Com
altres espècies d’insectes, la mosqueta és capaç d’emmagatzemar material genètic masculí en
un òrgan batejat pels humans molt graciosament, l’espermateca. Sense sang de mamífer o au, la
fecundació no seria possible, i, també sense aquesta excepcional delicadesa que comporta la
picada. Pensi que de la probòscide, és a dir, d’aquesta espècie de trompa que utilitza per
alimentar-se, treu un finíssim estilet que no només travessa el peu, sinó que s’insereix
perfectament dins del capil·lar igual que una agulla, en una extracció de sang, ho fa amb una
vena».

Això val per a qualsevol mosquit, del comú al tigre, però convé aturar-se en aquest últim, el tigre.
És cert, és capaç de transmetre més virus que el ‘Culex pipiens’, dengue, chikungunya i Zika,

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20160202/barceloneando-por-nido-murcielagos-en-huerto-urbano-sagrada-familia-4865889


noms que sens dubte intimiden, però potser el que més hagi transmès més aquesta espècie des
que el 2004 van ser detectades primeres picades a Catalunya, sigui una certa fòbia col·lectiva.
¿Per què? Aranda suggereix, com a principal raó, un argument tan simple com que és un animal
d’hàbits diürns. Les femelles busquen sang de dia. Se les veu i, a més, venen vestides amb
aquest abdomen de ratlles que en alguna part del codi genètic dels mamífers ve escrit que allò
és una advertència. Un altre problema és que el tigre s’ha convertit en un insecte urbanita
que pon els ous en entorns on realment hi ha pocs depredadors naturals. No hi ha peixos a
l’Eixample, però d’allà a anunciar que aquest serà l’estiu del mosquit, segons el centre de
control del Baix Llobregat, hi ha un abisme.
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Les precipitacions de la primave-
ra i les elevades temperatures del 
mes de maig anticipen una pre-
sència massiva de mosquits, par-
ticularment de mosquit tigre o 
Aedes albopictus, aquest estiu a 
Catalunya, segons el president de 
l’Associació Catalana d’Empre-
ses de Salut Ambiental (ADE-
PAP), Quim Sendra. El mosquit 
tigre, un dípter d’origen asiàtic 
que es va detectar per primera 
vegada a Sant Cugat del Vallès el 
2004, ja ha sigut documentat en 
més de 300 municipis catalans, 
un terç del total, i s’estén per tot 
el litoral i el prelitoral des de l’Alt 
Empordà fins al Montsià, segons 
dades del 2021 de la Generalitat i 
el programa Mosquit Alert. Els 
estius cada vegada més llargs 
com a conseqüència de l’avanç 
del canvi climàtic són un indub-
table factor de risc.  

Sendra avisa, a més, que els 
mosquits no seran l’única espècie 
molesta aquest estiu, sinó que 

també s’esperen plagues de xin-
xes, rates i altres rosegadors. 
«Les plagues tenen tres objec-
tius: trobar un espai on repro-
duir-se, acumular recursos –ali-
ments– i no tenir depredadors a 
prop, i cada vegada tenim menys 
eines per controlar-les, així que 
les altres dues facetes s’incre-
menten», ha afirmat el president 
de l’ADEPAP. 

Per poder disminuir els efectes 
d’aquestes plagues –que suposen 
una inversió de 500 milions d’eu-
ros anuals a Catalunya–, l’espe-
cialista recomana prendre mesu-
res preventives i confiar en els 
professionals per garantir la se-
guretat i la salut ambiental en tots 
els àmbits de la vida quotidiana. 

Malalties 

La crisi ambiental ha provocat 
que aquesta espècie de mosquit 
–que pot transmetre malalties 
com el dengue, el Zika i el chi-
kungunya– hagi adaptat els seus 
hàbits, que ja no són únicament 
nocturns, sinó també diürns. A 
més a més, i tot i que mantenen 
un pic d’activitat anual al setem-

bre, ja comencen a ser freqüents 
des del juny. 

«Des de fa tan sols uns mesos, 
a més, hem detectat dos tipus de 
mosquit que encara no havíem 
albirat a Catalunya, en concret 
l’Aedes aegypti, que prové de 

l’Àfrica, i l’Aedes japonicus, 
d’Orient», afegeix Sendra. 

Aquest estiu també notarem 
més presència de rates, que arran 
del confinament han canviat els 
seus hàbits i s’atreveixen cada ve-
gada més a conviure amb els hu-
mans, una cosa que, sumada a la 
normativa europea per restringir 
els productes per controlar-les, 
els rodenticides, augmenta la po-
blació d’aquests rosegadors. 

«És una bona notícia que els 
rodenticides es restringeixin a la 

ciutadania, però el sector profes-
sional sap com utilitzar-los i per 
això demanem al Ministeri de 
Sanitat que reconsideri la seva 
decisió, ja que és un reglament 
que països com ara el Regne Unit 
eviten si els seus professionals 
actuen adequadament», ha dit 
Sendra. 

Així mateix, les empreses de 
control de plagues han d’infor-
mar de la detecció de la plaga i 
només poden utilitzar els pro-
ductes per controlar-la durant 30 
dies, un procediment que en difi-
culta l’extermini. 

«Les trampes engomades 
també han obert debat en certs 
sectors que defensen que aques-
tes eines maten les rates provo-
cant-los dolor, tot i que sense uti-
litzar aquest tipus de productes 
haurem de debatre com aprendre 
a viure-hi», ha considerat el pre-
sident de l’ADEPAP. 

Finalment, l’especialista des-
taca la plaga de xinxes que es 
preveu aquest estiu coincidint 
amb l’arribada massiva de turis-
tes (es transmeten a través dels 
equipatges). n 

El mosquit tigre serà la gran 
plaga d’aquest estiu a Catalunya

Les precipitacions de la primavera i les temperatures elevades auguren una temporada  
amb gran proliferació. Xinxes, rates i altres rosegadors també es podrien veure afavorits.

MEDI AMBIENT

EL PERIÓDICO  
Barcelona

El molest insecte 
s’ha documentat 
en un terç  
dels municipis 
catalans 

Un mosquit tigre amb la seva característica coloració blanca.  

Marco Uliana / 123RF

El Departament de Recerca i 
Universitats i les universitats 
catalanes han arribat a un acord 
per reforçar l’ús del català en 
l’àmbit acadèmic i de recerca 
que han plasmat en el Pla de 
Reforç de la Llengua Catalana, 
un document que inclou una 
sèrie d’accions entre les quals 
destaca la creació del programa 
d’intercanvi Joan Fuster, un 
Erasmus entre universitats de 
territoris de llengua catalana. 

Aquest Erasmus català es 
vehicularà a través de la Xarxa 
Vives d’Universitats i es posarà 
en marxa durant el segon se-
mestre del curs 2022-2023. El 
programa Joan Fuster, impulsat 
pels governs de Catalunya, les 
Balears, Andorra i el Consell Re-
gional del departament fran-
cès dels Pirineus Orientals, fi-
nançarà estades de fins a cinc 
mesos de durada. Aquest pla fa-
cilitarà la mobilitat a les 22 uni-
versitats de la Xarxa Vives d’U-
niversitats. 

També en l’àmbit interna-
cional, aquest mes de juny es 
posarà en marxa, a través de la 
Xarxa Llull, un pla d’acollida 
lingüística en origen en diver-
ses universitats europees, com 
les de Roma, Bolonya, Nàpols o 
Berlín. El pla inclou un aug-
ment de les ajudes Interlingua 
i l’ampliació de la gratuïtat 
dels cursos de nivell inicial, i es 
passarà de 15 a 30 hores per 
aconseguir el nivell A1.  

La llengua de docència 

El pla presentat ahir defineix 
els drets lingüístics dels estu-
diants i impulsa dos protocols 
per garantir-los: el de millora 
de la informació sobre la llen-
gua de docència i el de gestió 
d’incidències sobre canvis de 
la llengua docent. Fa tot just 
uns dies, el sindicat SEPC va 
convocar una protesta per de-
nunciar que l’ús del català a la 
universitat és en un 40%. El 
protocol estableix que l’alum-
ne ha de saber, abans de ma-
tricular-se, en quina llengua 
s’impartirà una assignatura i 
el professor ha de comprome-
tre’s a mantenir-la. n  

Catalunya 
impulsa un 
Erasmus als 
territoris de 
llengua catalana 

EDUCACIÓ

MONTSE BARAZA 
Barcelona
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n Les pluges de la primavera i les 
elevades temperatures anticipen 
una presència massiva de mos-
quits aquest estiu a Catalunya, se-
gons el president de l’Associació 
Catalana d’Empreses de Salut Am-
biental de Catalunya (ADEPAP), 
Quim Sendra, que ahir va donar a 
conèixer detalls sobre aquestes 
plagues. 

Durant una roda de premsa 
amb motiu del Dia Mundial del 
Control de Plagues, que se celebra 
el proper dia 6, Sendra va anunci-
ar que, a més dels mosquits -espe-
cialment del mosquit tigre-, també 
s’esperen plagues de xinxes, rates i 
altres rosegadors. 

«Les plagues tenen tres objec-
tius: trobar un espai on reproduir-
se, acumular recursos -aliments- i 
no tenir depredadors a prop, i cada 
vegada tenim menys eines per con-
trolar-les, i pe això les altres dues fa-
cetes s’incrementen», va afirmar el 
president de l’ADEPAP. 

Per reduir els efectes d’aquestes 
plagues -que suposen una inversió 
de 500 milions d’euros anuals a Ca-
talunya-, l’especialista va recoma-
nar prendre mesures preventives i 
confiar en els professionals per ga-
rantir la seguretat i la salut ambien-
tal en tots els àmbits de la vida. «La 
gran plaga d’aquest estiu serà el 
mosquit tigre, que, amb les pluges 
de la primavera i la prolongació de 
les altes temperatures provocada 
pel canvi climàtic, és present du-
rant bona part de l’any», va explicar 
l’expert. 

La crisi ambiental ha provocat 

que aquesta espècie de mosquit -
que transmet malalties com el den-
gue, el zika i el chikungunya- hagi 
adaptat els seus hàbits, que ja no 
són només nocturns, sinó també 
diürns. «Des de fa només uns me-
sos, a més, hem detectat dos tipus 
de mosquit que encara no havíem 
vist a Catalunya, en concret l’Aedes 
aegypti, que prové d’Àfrica, i l’Aedes 
japonicus, d’Orient», va afegir. 

Aquest estiu també notarem 
més presència de rates, que arran 
del confinament han canviat els 
hàbits i s’atreveixen cada cop més 
a conviure amb els humans,  cosa 
que, sumat a la normativa europea 
per restringir els productes per 
controlar-les, els rodenticides, aug-
menten la població d’aquests rose-
gadors. «És una bona notícia que 
els rodenticides es restringeixin a la 
ciutadania, però el sector professi-

onal sap com usar-los i per això de-
manem al Ministeri de Sanitat que 
reconsideri la seva decisió, ja que 
és un reglament que països com el 
Regne Unit eviten si els seus profes-
sionals actuen adequadament», va 
dir Sendra. «Els paranys engomats 
també han obert debat en certs sec-
tors que defensen que aquestes ei-
nes provoquen dolor a les rates, en-
cara que sense usar aquest tipus de 
productes haurem de debatre com 
aprendre a viure amb les rates», va 
dir el president de l’ADEPAP. 

Finalment, l’especialista va des-
tacar la plaga de xinxes que es pre-
veu aquest estiu coincidint amb 
l’arribada massiva de turistes -es 
transmeten a través dels equipat-
ges-, i va assenyalar que, encara 
que no transmetin malalties greus, 
provoquen picades molt molestes 
per a les persones. 

u El president de l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental 
anuncia que també s’esperen plagues de xinxes, rates i altres rosegadors

Pluges i altes temperatures 
anticipen un estiu de mosquits

EFE. BARCELONA

Un mosquit tigre ARXIU/JOSEP ROJAS

n El Govern ha pactat amb EH-Bil-
du una pujada imminent del 15% 
de les pensions no contributives 
d’orfandat, viduïtat i discapacitat, 
per a la segona meitat del 2022, des 
de l’1 de juliol fins al 31 de desem-
bre. Aquesta va ser una de les con-
dicions perquè el grup indepen-
dentista basc no votés en contra del 
projecte de llei per a l’impuls dels 
plans de pensions d’ocupació, ahir 
a la Comissió de Treball del Con-
grés dels Diputats. 

Ho va anunciar el diputat d’EH-
Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo en el de-
bat parlamentari, en què va expli-
car que l’acord pactat amb el Go-
vern implica que el pròxim decret 
de pròrroga de les mesures contra 
la inflació -pel qual s’allargaran tres 
mesos més els ajuts, més enllà de la 
data inicial de venciment del 30 de 
juny- incorporarà una puja de les 
pensions no contributives fins al 31 
de desembre del 2022. La del 2023 
s’inclourà en la llei de Pressupostos 

de l’Estat per a l’any que ve. 
La pujada del 15% de les presta-

cions no contributives per a la se-
gona meitat del 2022 implicarà que 
«milers i milers de pensionistes, 
que cobren les prestacions més bai-
xes, tinguin un increment d’entre 60 
i 100 euros mensuals», va dir Ruiz 
de Pinedo. Amb caràcter general, la 
pensió no contributiva se situa el 
2022 en 421,40 euros. Una pujada 
del 15% implica una alça de 63,21 
euros en cadascuna de les sis pa-
gues i l’extra de Nadal correspo-
nents al segon semestre. 

L’abstenció d’EH-Bildu va afavo-
rir que tiri endavant la tramitació 
d’aquest projecte de llei del Govern 
amb el suport afegit del PNB i el 
PRC i l’abstenció, també, de Vox. PP, 
ERC, Ciutadans i Compromís hi 
van votar en contra. Al seu pas per 
la Comissió de Treball, el projecte 
va incorporar un trentena d’esme-
nes de la pràctica totalitat dels grups 
de l’oposició, excepte d’ERC i de 
Vox. El diputat d’ERC Jordi Salva-
dor va renunciar a participar en la 
votació de les esmenes pel caos que 
es va produir amb la presentació in 
extremis d’esmenes transaccionals. 

El caos va portar al fet que el 
PSOE, per error, acabés votant a fa-
vor d’una esmena d’Unides Podem 
per eliminar el topall màxim de co-
tització dels salaris a la Seguretat 
Social. Això implicaria cotitzar a la 
Seguretat Social per la totalitat del 
salari, sense el topall mensual de 
4.139,40 euros que existeix en l’ac-
tualitat. En el ple del Congrés del 
pròxim 9 de juny s’intentarà esme-
nar aquest i altres errors sorgits en 
una votació que va rebre la crítica 
dels portaveus parlamentaris. 

El Govern pacta amb 
Bildu apujar el 15% les 
pensions no contributives

ROSA MARÍA SÁNCHEZ. MADRID

u L’Executiu salva la llei de 
plans de pensions d’ocupació 
amb el suport del PNB i 
l’abstenció de Bildu i Vox

La mesura afecta les 
pensions d’orfandat, 
viduïtat i discapacitat des 
de l’1 de juliol fins al 31 
de desembre del 2022

n El sector turístic espera que 
aquest estiu sigui el de la seva recu-
peració definitiva després de la ir-
rupció de la pandèmia, segons els 
experts que van participar ahIr en 
una jornada organitzada per la Fun-
dació Jordi Comas a l’Auditori dels 
Jardins de Cap Roig a Palafrugell. 

Un dels ponents, el secretari 
d’Empresa i Competitivitat de la 
Generalitat de Catalunya, Albert 
Castellanos, va augurar que es po-
dria arribar a 8 milions de visitants, 
el doble que en el mateix període 

estival del 2021, per la qual cosa l’es-
cenari és «optimista». Respecte als 
fons europeus enfocats al turisme, 
va recordar que la convocatòria a 
Catalunya va arribar a 70 milions el 
2021 i que aquest 2022 pujaran a 75 
milions i es destinaran a destinaci-
ons urbanes i rurals amb Barcelona 
com a principal focus, mentre que 
el 2023 serà l’any del sol i platja. A la 
taula es va reclamar un augment de 
les ajudes en subratllar que només 
el 5 % del total es dedica al sector tu-
rístic, que, en canvi, suposa un 12 % 
del PIB.

El turisme espera un estiu 
de recuperació definitiva 
després de la pandèmia
EFE. PALAFRUGELL

AGÈNCIA MATRIMONIAL
Busques Parella? Estàs sol?

Truca sense compromís

629 274 463

Vídues soles de 58 anys
Grup de solteres catalanes

Grup de russes de 33, 50 i 60 anys

ANUNCI

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha aprovat definitivament per 

Acord de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 19 de maig de 2022 el 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 1 “NUCLI ANTIC” DE SANT 
SALVADOR DE GUARDIOLA 

De conformitat amb el que disposa l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 51 i 

següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística; s’exposa al públic durant el termini 

d’un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulga-

ció a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, a l’efecte que es 

puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per 

convenients.

Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament [http://santsalvadordeguardiola.eadministracio.cat].

Sant Salvador de Guardiola

AJUNTAMENT DE 

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

HOME DE 71 ANYS DESITJA

CONÈIXER SENYORA

que visqui entre Navàs i Berga i que 
tingui entre 60 a 70 anys per poder sortir 

a ballar, passejar i conèixer-nos

Interessades truqueu al 651 698 860, 

preferiblement entre les 18 i les 22

Restaurant per la zona del Moianès busca 

cambrer, ajudant de cambrer

i ajudant de cuina 

per caps de setmana i festius

Interessats trucar al 938 399 003



Tot es mou - Mosquits i rates: torna l'estiu i

tornen les plagues

03/06/2022

Amb l'arribada de la calor i de l'estiu arriben també les plagues. Els experts alerten que aquest

any n'hi haurà més, i les principals seran els mosquits i les rates, que han canviat el seu

comportament i viuen millor entre els humans. N'hem parlat amb Quim Sendra, president de

l'Associació Catalana de Professionals de la Salut Ambiental (ADEPAP).



Les set plagues de l’estiu

Algunes plagues són típicament estiuenques, com les dels mosquits o les mosques, però els
canvis de les condicions ambientals o climàtiques així com l’expansió d’algunes espècies
d’insectes invasors en un context de globalització estan alterant i complicant aquests controls
sanitaris. Els professionals de la sanitat ambiental es mostren preocupats i demanen que no
s’abaixi la guàrdia.

1) Rosegadors OSEGADORS

Presència creixent

La presència de rosegadors ha pujat entre un 20% i un 25%,
segons l’ Associació Catalana d’ Empreses de Salut Ambiental de Catalunya ( Adepap). “Les
rates són ara més atrevides i descarades”, diu Quim Sendra, el seu president. És un efecte
d’haver guanyat terreny durant el confinament. Aquest canvi d’hàbits i l’increment de les
restriccions d’ús d’alguns productes biocides, sumat a la gran capacitat d’adaptació dels
rosegadors i les resistències que van apareixent de vegades, “fa que cada vegada sigui més
complex mantenir les poblacions sota els llindars de tolerància establerts”, diu aquesta
associació. Les empreses del sector demanen al Ministeri de Sanitat excepcions per flexibilitzar
les restriccions imposades a l’ús dels insecticides. “Les rates tenen espai i més recursos
alimentaris a les ciutats; i si el seu únic predador, l’home, afluixa els controls i tractaments, les
plagues augmentaran”, alerta Sendra. Les rates són molt nocives per a la salut ambiental, ja que
són portadors d’insectes o artròpodes que poden transmetre malalties zoonòtiques.

2) Mosquit tigre 

Diürn i gairebé tot l’any

Les precipitacions a la primavera, així com les elevades temperatures, han creat el caldo de
cultiu perquè els mosquits tinguin hàbitats de cria adequats en la fase larvària. “El canvi climàtic
fa que moltes espècies siguin ja tot l’any”, diu Quim Sendra, president d’ Adepap referint-se al
mosquit tigre ( Aedes albopictus ), que té una activitat més diürna que els mosquit comuns i es
reprodueix amb molt poca quantitat d’aigua estancada en petits espais la major part de l’any. Els
professionals recomanen evitar que creïn llocs propicis per a la posta d’ous i el
desenvolupament de la fase larvària aquàtica (clavegueres, desguassos, embornals, plats de
testos, bidons).

3) Espècies invasores 

Vectors de virus

Els experts segueixen amb atenció la recent arribada i l’expansió a l’ Espanya de l’ Aedes

japonicus , provinent d’ Orient, i de l’ Aedes aegypti , originari de l’ Àfrica. Totes dues espècies,
juntament amb el mosquit tigre, molt més present en el nostre país, són vectors de virus com el
dengue, el chikungunya i el zika, i s’han donat casos en humans al nostre país”, diu Sendra. Per



a finals de l’estiu també es preveu que augmentin els casos de nius de vespa asiàtica ( Vespa

velutina ssp. Nigrithorax ), un depredador que ataca l’abella de la mel, amb una gran capacitat
d’adaptació, i que creix any rere any al nostre país. No obstant això, els apicultors gironins han
manifestat recentment que la instal·lació de més trampes per capturar vespes asiàtiques al maig
ha permès reduir la presència d’aquest invasor. Les picades d’aquesta vespa causen un dolor
intens, seguit d’una coïssor semblant al d’una cremada.

4) Xinxes

Viatgen al nostre equipatge

L’increment de les xinxes amb el turisme. “Viatgen amb els turistes. No caminen, no volen, però
viatgen amb el nostre equipatge”, diu Sendra. Les xinxes de llit ( Cimex lectularius ) arriben a les
cases en la majoria de casos transportades a la mateixa roba o les maletes de viatge. Les
plagues d’aquest insecte són bastant difícils d’eliminar, ja que “durant el dia s’amaguen en
racons, esquerdes de la fusta o plecs de roba, especialment en els matalassos i sofàs, i surt a la
nit a xuclar sang”, diu Sendra.

5) Paneroles 

Confiar en els professionals

Les empreses també pronostiquen l’aparició de plagues de paneroles (de clavegueram,
marrons; orientals de color negre, i del cafè, habituals en habitatges i restaurants). Adepap
recalca que per combatre les plagues sempre és millor comptar amb els professionals, ja que
“alguns insecticides domèstics mal emprats poden arribar a ser un problema per a la salut de les
persones, no sempre són efectius i acaben tenint un cost econòmic elevat”.

6) Mosca negra 

En plena expansió

Les plagues de mosca negra ( Simuliidae ) es localitzen sobretot en espais com ara rius, rieres i
rierols, i sovint afecten diversos municipis amb abundants cabals d’aigua. Abans se
circumscrivia en àrees limitades espe cialment al riu Ebre; però els últims anys ha arribat a molts
cursos de rius. La picada de la mosca negra és molt molesta i dolorosa; pot produir una picor
forta i fins i tot edemes, i exigeix tractament amb antihistamínics i antibiòtics, en cas d’infecció.

7) Mosca del vinagre 

Compte amb els patògens

Els professionals veuen necessari extremar la vigilància sobre la Drosophila melanogaster

controlant tant la indústria alimentària com les cuines do mèstiques, ja que poden transportar
microorganismes patò gens, com els bacteris Sal monella i l’ Escherichia coli , adherits a les
vellositats del cos i a les potes, i contaminar d’a questa manera els aliments i les superfícies on
es posen.



Las siete plagas del verano

Algunas plagas son típicamente veraniegas, como las de los mosquitos o las moscas, pero los
cambios de las condiciones ambientales o climáticas así como la expansión de algunas
especies de insectos invasores en un contexto de globalización están alterando y complicando
estos controles sanitarios. El mosquito tigre, las ratas y los chinches son algunas de las plagas
más temibles; pero hay más... Los profesionales de la sanidad ambiental se muestran
preocupados y piden que no se baje la guardia.

1) Roedores

Presencia creciente

La presencia de roedores ha subido entre un 20% y un 25%, según la Asociación Catalana de
Empresas de Salud Ambiental de Catalunya (Adepap). “Las ratas son ahora más atrevidas y
descaradas”, dice Quim Sendra, su presidente. Es un efecto de haber ganado terreno durante el
confinamiento.  El resultado es la sensación de muchos ciudadanos de que ahora "se ven el
doble que antes".

El cambio de hábitos de las ratas y el incremento de las restricciones de uso de algunos
productos biocidas, sumado a la gran capacidad de adaptación de los roedores y las
resistencias que van apareciendo a veces, “hace que cada vez sea más complejo mantener las
poblaciones bajo los umbrales de tolerancia establecidos”, dice esta asociación. 

Las empresas del sector piden al Ministerio de Sanidad excepciones para flexibilizar las
restricciones impuestas al uso de los insecticidas. 

“Las ratas tienen espacio y más recursos alimentarios en las ciudades; y si su único predador, el
hombre, afloja los controles y tratamientos, las plagas aumentarán”, alerta Sendra, que se
muestra preocupado por el riesgo de que las administaciones decida bajar la guardia y reducir
los presupuestos y el personal técnico dedicado a esta tarea.

Las ratas son muy nocivas para la salud ambiental, ya que son portadores de insectos o
artrópodos que puede transmitir enfermedades zoonóticas.

https://www.lavanguardia.com/natural/actualidad/20190818/464094614875/mosquito-tigre-frederic-bartumeus-roger-eritja-carles-aranda.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190630/463185597108/200000-ratas-alcantarillas-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20220603/8313528/perros-atreyu-opcion-lograr-rapida-localizacion-insectos.html


El mosquito tigre es un vector susceptible de transmitir enfermedades 

REDACCIÓN / Otras Fuentes

2) Mosquito tigre

Se espera que aumente su actividad 

Las precipitaciones en la primavera, así como las elevadas temperaturas, han creado el caldo
de cultivo para que los mosquitos tengan hábitats de cría adecuados en la fase larvaria.

Estas condiciones favorecen, pues, el aumento de las poblaciones de mosquitos adultos, que
son los que provocan las principales molestias a las personas con sus picaduras, así como con
la posible transmisión de virus y enfermedades.

“El cambio climático hace que muchas especies estén ya todo el año”, dice Quim Sendra,
presidente de Adepap refiriéndose al mosquito tigre ( Aedes albopictus ), que tiene una actividad
más diurna que los mosquito comunes y se reproduce con muy poca cantidad de agua
estancada en pequeños espacios la mayor parte del año. 

Los profesionales recomiendan evitar que creen lugares propicios para la puesta de huevos y el
desarrollo de la fase larvaria acuática (cloacas, desagües, sumideros, plato de macetas,
bidones.)

Lee también Antonio Cerrillo

3) Especies invasoras

https://www.lavanguardia.com/natural/actualidad/20190818/464094614875/mosquito-tigre-frederic-bartumeus-roger-eritja-carles-aranda.html


Vectores de virus

Los expertos siguen con atención la reciente llegada y la expansión en el España del Aedes

japonicus , proveniente de Oriente, y del Aedes aegypti , originario de África. Ambas especies,
junto con el mosquito tigre, mucho más presente en nuestro país, son vectores de virus como el
dengue, el chikungunya y el zika, “y se han dado casos en humanos en nuestro país”, dice
Sendra. 

Para finales del verano también se prevé que aumenten los casos de nidos de avispa asiática (
Vespa velutina ssp. Nigrithorax ), un depredador que ataca a la abeja de la miel, con una gran
capacidad de adaptación, y que crece año a año en nuestro país. No obstante, los apicultores
gerundenses han manifestado recientemente que la instalación de más trampas para capturar
avispas asiáticas en mayo ha permitido reducir la presencia de este invasor. Las picaduras de
esta avispa causan un dolor intenso, seguido de un escozor parecido al de una quemadura.

Avispa asiática decapitando a una abeja.

Isaura Marcos

4) Chinches

Viajan en nuestro equipaje

El incremento de las chinches con el turismo. “Viajan con los turistas. No caminan, no vuelan,
pero viajan a través de nuestro equipaje”, dice Sendra. Las chinches de cama ( Cimex

lectularius ) llegan a las casas en la mayoría de casos transportados en la propia ropa o las
maletas de viaje. Las plagas de este insecto son bastante difíciles de eliminar, ya que “durante
el día se esconden en rincones, grietas de la madera o pliegues de ropa, especialmente en los
colchones y sofás, y sale por la noche a chupar sangre”, dice Sendra.



Chinche

Getty Images/iStockphoto

5) Cucarachas

Confiar en los profesionales

Las empresas también pronostican la aparición de plagas de cucarachas (de alcantarillado,
marrones; orientales, de color negro, y del café, habituales en viviendas y restaurantes). Adepap
recalca que para combatir las plagas siempre es mejor contar con los profesionales, puesto que
“algunos insecticidas domésticos mal utilizados pueden llegar a ser un problema para la salud
de las personas, no siempre son efectivos y acaban teniendo un coste económico elevado”.

6) Mosca negra

En plena expansión

Las plagas de mosca negra (Simuliidae) se localizan sobre todo en espacios como ríos, rieras y
arroyos, y a menudo afectan a más varios municipios con abundantes caudales de agua. Antes
se circunscribía a áreas limitadas, especialmente al río Ebro; pero en los últimos años ha
llegado a muchos cauces de ríos. La picadura de la mosca negra es muy molesta y dolorosa;
puede producir un fuerte picor e incluso edemas y exige tratamiento con antihistamínicos y
antibióticos, en caso de infección.

7) Mosca del vinagre

Cuidado con los patógenos

Los profesionales ven necesario extremar la vigilancia sobre la Drosophila melanogaster

controlando tanto la industria alimentaria como las cocinas domésticas, ya que pueden
transportar microorganismos patógenos, como las bacterias Salmonella y la Escherichia coli ,



adheridos a las vellosidades del cuerpo y en las patas, y contaminar de esta manera los
alimentos y las superficies en las que se posan.



Alerten de possibles plagues de mosquits,

paneroles i rates aquest estiu

VilaWeb necessita el vostre suport

Aquest diari existeix perquè més de vint mil lectors han decidit que poden i volen pagar cinc
euros al mes perquè tots rebeu tota la informació amb accés obert. Però no n’hi ha prou. En
necessitem més. Tu ho vols i pots?

Fes-te’n subscriptor aquí.

L’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental de Catalunya (ADEPAP) ha alertat
que insectes com ara els mosquits o bé les paneroles i animals com ara les rates es podrien
convertir en plaga aquest estiu. El problema, tal com alerta l’associació, és particularment greu
en el cas de les rates, que podrien assolir nivells històrics de proliferació i que s’han tornat més

atrevides d’ençà de l’esclat de la pandèmia.

L’associació, de fet, calcula que la població d’aquests rosegadors ha crescut entre un 20% i un
25% des del 2020, si bé la sensació és que la xifra és més alta perquè ara els exemplars en són
més descarats. El problema és especialment constrenyedor a Barcelona, on controlar-ne el
creixement és més difícil perquè és una gran ciutat.

A banda de les rates, l’ADEPAP alerta que amb l’augment de les temperatures tornaran també
les plagues de mosquits, amb espècies ja conegudes al nostre país com ara el mosquit tigre i
d’altres potencialment noves com ara l’Aedes japonicus de l’Àsia o bé l’Aedes aegipty de
l’Àfrica, vectors de virus com ara el Dengue o bé el Zika. La tornada del turisme al país,
paral·lelament, podria afavorir també el retorn de les xinxes.

L’única manera d’aturar aquest creixement, segons que avisa l’associació, és prendre mesures

preventives com ara aixecar les limitacions sobre l’ús de productes raticides, una restricció
europea que fa tres anys que està vigent i que cerca evitar els danys mediambientals que l’ús a
gran escala d’aquests productes pot causar. L’ADEPAP matisa que està a favor que aquests
productes estiguin restringits per a la població general, però critica que la mesura també afecti
els professionals del sector. L’entitat, en aquest sentit, compara el cas dels raticides amb el de
la morfina en el sector sanitari: la població general en té restringit l’accés, però els metges sí que
poden accedir-hi.

És per això que demanen al ministeri de Sanitat espanyol que aixequi aquestes restriccions per
als professionals, com bé succeeix en països com ara el Regne Unit. Els costos d’un control de
plagues acurat, expliquen, són preferibles als de conviure contínuament amb aquestes
infestacions.

/registre/registre-subscriptor?utm_source=intern&utm_medium=CaixaInteriorNoticia&utm_campaign=Creixement21&utm_content=generic#com-apuntar-s-hi


Estas son las plagas que amenazan

Barcelona y Catalunya: cómo protegerse

Este jueves les contamos que, debido a las lluvias de primavera y las altas temperaturas, habrá

una presencia “masiva&rdquor; de mosquitos tigre este verano en Catalunya, pero esta no será

la única plaga que podría hacerse notar.

Según previsiones de la Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental de Catalunya

(ADEPAP), en Catalunya también pueden esperarse las siguientes plagas:

Chinches

Con la llegada masiva de turistas y el incremento de la movilidad, es previsible que se den

plagas de chinches en alojamientos turísticos. Se agarran a las maletas y son extremadamente

resistentes a los insecticidas de uso doméstico, y tan pequeñas que pueden trasladarse de una

vivienda a otra a través de los enchufes.

Se esconden alrededor de botones y costuras de los colchones, en el somier o en cualquier

grieta de la pared, y salen de noche para alimentarse de la sangre de los humanos mientras

duermen. Suelen picar en grupo, por lo que es común que aparezcan picaduras en distintas

zonas de la piel expuesta. Aunque no transmiten enfermedades, acostumbran a provocar

reacciones alérgicas que producen hinchazón y sensación de quemazón.

Para evitar traer chinches a casa, al llegar de un viaje es importante no dejar la maleta sobre

ningún sofá o colchón, y revisar bien todo el equipaje. Si detectamos la presencia de estos

insectos en la ropa, basta con meterla en la lavadora para acabar con ellos. Si la maleta está

contaminada, los expertos recomiendan “confinarla durante 13 meses o congelarla&rdquor;. 

Ratas

Este verano también es posible que aumente la presencia de ratas y otros roedores. Al

parecer, tras el confinamiento han modificado sus hábitos y son “más atrevidas&rdquor; con los

humanos. Además, la nueva normativa europea que restringe ciertos productos para controlar

las plagas puede favorecer un aumento de la población de estos animales. 

Las ratas son una de las plagas más indeseables porque tienen capacidad de transmitir

enfermedades. Además, pueden dañar las paredes y el suelo al roer o afilarse las uñas, y

pueden provocar incendios mordiendo cables eléctricos.

Para evitar la aparición de estos animales en casa, es primordial asegurarse de no tener ningún

agujero en casa, y tapar los existentes. Asimismo, si se detecta su presencia, lo más

recomendable es ponerse en contacto con profesionales del control de plagas.

Moscas y avispas

Noticias relacionadas

Otras plagas que se esperan en Catalunya son la mosca de la fruta, que no contagia

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220602/mosquito-tigre-cataluna-verano-ratas-chinches-13758187
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220602/mosquito-tigre-cataluna-verano-ratas-chinches-13758187
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220602/mosquito-tigre-cataluna-verano-ratas-chinches-13758187


enfermedades graves, así como la mosca negra, que afectará especialmente a en zonas

cercanas a ríos como el Ebro o el Ter. 

Por otro lado, también se espera una mayor presencia de avispa asiática, un depredador que

ataca a la abeja de la miel. Teniendo en cuenta que pueden instalarse en jardines y terrazas,

conviene revisar los huecos, toldos de exterior y también accesorios decorativos que se

encuentren en alto. 



Pluges i altes temperatures anticipen un

estiu de mosquits - Regió7

Durant una roda de premsa amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues, que se celebra
el proper dia 6, Sendra va anunciar que, a més dels mosquits -especialment del mosquit tigre-,
també s’esperen plagues de xinxes, rates i altres rosegadors.

«Les plagues tenen tres objectius: trobar un espai on reproduir-se, acumular recursos -aliments-
i no tenir depredadors a prop, i cada vegada tenim menys eines per controlar-les, i pe això les
altres dues facetes s’incrementen», va afirmar el president de l’ADEPAP.

Per reduir els efectes d’aquestes plagues -que suposen una inversió de 500 milions d’euros
anuals a Catalunya-, l’especialista va recomanar prendre mesures preventives i confiar en els
professionals per garantir la seguretat i la salut ambiental en tots els àmbits de la vida. «La gran
plaga d’aquest estiu serà el mosquit tigre, que, amb les pluges de la primavera i la prolongació
de les altes temperatures provocada pel canvi climàtic, és present durant bona part de l’any», va
explicar l’expert.

La crisi ambiental ha provocat que aquesta espècie de mosquit -que transmet malalties com el
dengue, el zika i el chikungunya- hagi adaptat els seus hàbits, que ja no són només nocturns,
sinó també diürns. «Des de fa només uns mesos, a més, hem detectat dos tipus de mosquit que
encara no havíem vist a Catalunya, en concret l’Aedes aegypti, que prové d’Àfrica, i l’Aedes
japonicus, d’Orient», va afegir.

Aquest estiu també notarem més presència de rates, que arran del confinament han canviat els
hàbits i s’atreveixen cada cop més a conviure amb els humans, cosa que, sumat a la normativa
europea per restringir els productes per controlar-les, els rodenticides, augmenten la població
d’aquests rosegadors. «És una bona notícia que els rodenticides es restringeixin a la ciutadania,
però el sector professional sap com usar-los i per això demanem al Ministeri de Sanitat que
reconsideri la seva decisió, ja que és un reglament que països com el Regne Unit eviten si els
seus professionals actuen adequadament», va dir Sendra. «Els paranys engomats també han
obert debat en certs sectors que defensen que aquestes eines provoquen dolor a les rates,
encara que sense usar aquest tipus de productes haurem de debatre com aprendre a viure amb
les rates», va dir el president de l’ADEPAP.

Finalment, l’especialista va destacar la plaga de xinxes que es preveu aquest estiu coincidint
amb l’arribada massiva de turistes -es transmeten a través dels equipatges-, i va assenyalar que,
encara que no transmetin malalties greus, provoquen picades molt molestes per a les persones.



El mosquit tigre serà la gran plaga d'aquest

estiu

L’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (Adepap) ha alertat que "la primavera

plujosa i amb temperatures molt elevades fa preveure l’arribada amb força" dels mosquits a

Catalunya, i la calor farà aparèixer també paneroles, rates i altres rosegadors. El president de

l’Adepap, Quim Sendra, ha recordat que els mosquits i les rates són transmissors de malalties, i

ha defensat el paper dels professionals de control de plagues i desinfecció, "fonamental i

necessari en la cura de la salut ambiental", en un comunicat amb motiu del Día Mundial del

Control de Plagues el 6 de juny.

Segons els professionals, les freqüents precipitacions i les elevades temperatures generen

hábtitats de cria adequats en la fase larvària, condicions que afavoreixen l’augment de les

poblacions de mosquits adults, que són els que provoquen les "principals molèsties en les

persones amb les seues picadures, així com amb la possible transmissió de virus i malalties".

Davant de la previsió que augmenti el mosquit tigre, el president de l’Adepap ha dit que cal

evitar les acumulacions d’aigua estancada per prevenir la proliferació de mosquits, que en

espècies com el tigre "en tenen prou amb petits bassals", com l’aigua que queda en el fons dels

testos.

La població també pot prevenir-se dels mosquits amb mesures com instal·lar mosquiteres a les

finestres, portes i altres obertures dels habitatges, vestir peces de màniga llarga i pantalons

llargs, i utilitzar repel·lents d’insectes "sense abusar".

Paneroles

Una altra plaga que esperen que aparegui "amb intensitat" és la de la panerola de claveguera, i

també les paneroles del cafè de colors més clars i que són més usuals a l’interior dels

habitatges i en l’àmbit de la restauració: han advertit que sortiran amb força els propers mesos,

en les seues paraules.

Les paneroles poden causar contaminació creuada sobre superfícies i aliments pels hàbitats

que freqüenten com els claveguerams, poden incrementar el risc de malalties i generar

al·lèrgies, i Sendra ha desaconsellat l’ús d’insecticides domèstics perquè "poden traslladar la

plaga a altres llocs".

Rosegadors

L’aparició de plagues de rosegadors preocupa "un any més" els experts, i especialment les rates

(rata grisa i rata negra), perquè, segons ells, s’han tornat més atrevides que mai des de l’aparició

de la pandèmia, i en menor mesura, han detectat una actitud més activa dels ratolins de camp.

L’Adepap preveu també per a aquest estiu plagues de mosca negra, de xinxes dels llits i de la

mosca del vinagre, i, per a finals de l’estació, auguren un augment dels casos de nius de vespa

asiàtica.



Catalunya s’omplirà de mosquits, paneroles

i rates aquest estiu - CATzona

L’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (Adepap) ha alertat aquest dijous que “la

primavera plujosa i amb temperatures molt elevades fa preveure l’arribada amb força” dels

mosquits a Catalunya, i la calor farà aparèixer també paneroles, rates i altres rosegadors.

Catalunyapress – Portada –

També pot interesar:



Alertan de un verano de cucarachas y ratas en

Barcelona

Alerta ante las plagas de ratas, cucharachas y chinches que pueden aparecer de cara a verano en
Barcelona. La Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental de Cataluña (ADEPAP) ha alertado este
jueves que las temperaturas elevadas del mes de mayo podrían propiciar un escenario complicado en la capital
catalana. 

El presidente de la entidad, Quim Sendra, ha avisado que las ratas "se han vuelto cada vez más atrevidas" a
raíz de la pandemia. Esto, según el experto, supondrá un problema para los vecinos de Barcelona, ya que los
roedores “cambiaron el comportamiento”, por lo que se acercan cada vez más a las zonas con presencia de
personas. Calcula que el incremento de ratas ha sido de entre un 20 o un 25% después de la pandemia.

RECLAMAN PODER ACTUAR CONTRA LAS PLAGAS DE RATAS

El control de este tipo de plagas será complicado en Barcelona debido a sus dimensiones. Así lo ha afirmado la
ADEPAP, que ha instado a las administraciones a tomar medidas preventivas para evitarlo. En cuanto a la
limitación del uso de productos raticidas, Sendra ha dicho que “las restricciones tienen que ir acompañadas de
soluciones”.

La ADEPAP ha hecho un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que levante estas restricciones. “Como
sociedad tenemos que hacer una reflexión: si preferimos convivir con las plagas o asumir costes para llevar
un control de plagas esmerado", han dicho.

Trabajos de saneamiento contra una plaga de ratas en Barcelona / AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA

MOSQUITOS Y CHINCHES

Aparte de los roedores, la asociación ha alertado sobre las plagas de mosquitos a causa de las altas
temperaturas. Aparte del mosquito tigre, la ADEPAP ha avisado de otras especies provenientes de Asia como la
Aedes japonicus o la Aedes aegipty, proveniente de África. Sendra ha puesto especial énfasis, ya que asegura
que estas especies invasoras son vectores del virus del Dengue, el Chikunguya y lo Zika.

La Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental de Cataluña también ha hecho mención a los
temidos chinches, que cada verano estorban a vecindarios de Barcelona. Su presidente ha alertado que la
vuelta del turismo después de la pandemia puede favorecer las plagas. 



Chinches encontrados en un piso del barrio de Canyelles / P.P.



Avisan de un verano de plagas en

Barcelona de ratas, cucarachas y

mosquitos

Mosquitos, cucarachas y ratas tendrán mayor presencia este verano en la ciudad de Barcelona

que en otros años, y en el caso de los roedores, estos se acercarán "de forma más atrevida"

a las áreas habitadas, producto de los confinamientos por la pandemia de coronavirus, que

vaciaron las calles y les dieron a ratas y ratones más espacio para moverse. Lo ha avisado este

jueves la Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambientla de Catalunya (ADEPAP),

que ha explicado precisamente este cambio de comportamiento de los roedores a raíz de la

Covid. 

El presidente de la entidad, Quim Sendra, ha indicado que se podría llegar a "un nivel

absolutamente intolerable de presencia de ratas" en la capital catalana si no se toman

medidas antes de que el calor empiece a apretar. ADEPAP calcula que la población de

roedores ha aumentado en Barcelona entre un 20% y un 25% después de la pandemia, y

que esta percepción también puede ser mayor, subjetivamente, al atreverse más a mostrarse a

pie de calle ante los ciudadanos. 

La población de roedores ha aumentado en Barcelona entre un 20% y un 25%

después de la pandemia de coronavirus 

La entidad no recomienda generalizar el uso de raticidas para combatir estas plagas, por

motivos de "seguridad ambiental" y de salud hacia algunas especies de aves que se pueden ver

también afectadas por estos productos químicos. Esta restricción está vigente a nivel europeo

desde hace tres años, y está provocando un aumento de la cantidad de ratas y ratones en las

grandes ciudades, por lo que esta limitación debería de ir acompañada "de otro tipo de

soluciones" para controlar la proliferación de esta especie invasora. 

Sendra ha pedido al Ministerio de Sanidad que levante esta restricción, al igual que han

hecho desde el Reino Unido. De momento, la única excepción en el uso de estos químicos es

justificando que existe una plaga de ratas, lo que da derecho a su utilización durante tan solo un

mes.  

En cuanto a la presencia de mosquitos, la previsión de un verano muy caluroso hace prever a la

ADEPAP que se produzcan plagas de estos insectos y que, además del mosquito tigre,

puedan aparecer otras especies procedentes de Asia como la 'Aedes japonicus' o la

'Aedes aegipty', de origen africano. Ambas pueden ser transmisoras de los virus del Dengue,

el Chikunguya y el Zika. El aumento del turismo puede favorecer plagas de chinches, avisan

desde la asociación. 

https://mobile.twitter.com/adepapcat


Las lluvias y las temperaturas elevadas

anticipan un verano lleno de mosquitos en

Cataluña

Las lluvias de la primavera y las elevadas temperaturas anticipan una presencia masiva
de mosquitos este verano en Cataluña, según el presidente de la Asociación Catalana de
Empresas de Salud Ambiental de Cataluña (ADEPAP), Quim Sendra, que este jueves ha dado
a conocer detalles sobre estas plagas.

Durante una rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Control de Plagas, que se celebra
el próximo día 6, Sendra ha anunciado que, además de los mosquitos -especialmente del
mosquito tigre-, también se espera plagas de chinches, ratas y otros roedores.

«Las plagas tienen tres objetivos: encontrar un espacio donde reproducirse, acumular recursos -
alimentos- y no tener depredadores cerca, y cada vez tenemos menos herramientas para
controlarlas, con lo que las otras dos facetas se incrementan», ha afirmado el presidente de la
ADEPAP.

Para aminorar los efectos de estas plagas -que suponen una inversión de 500 millones de euros
anuales en Cataluña-, el especialista ha recomendado tomar medidas preventivas y confiar en
los profesionales para garantizar la seguridad y la salud ambiental en todos los ámbitos de la
vida cotidiana.

Mosquitos

«La gran plaga de este verano será el mosquito tigre que, con las lluvias de la primavera y la
prolongación de las altas temperaturas provocada por el cambio climático, está presente durante
buena parte del año», ha explicado el experto.

La crisis ambiental ha provocado que esta especie de mosquito -que transmite enfermedades
como el Dengue, el Zika y el Chikungunya- haya adaptado sus hábitos, que ya no son solo
nocturnos, sino también diurnos.

«Desde hace tan solo unos meses, además, hemos detectado dos tipos de mosquito que aún no
habíamos avistado en Cataluña, en concreto el ‘Aedes aegypti’, que proviene de África, y el
‘Aedes japonicus’, de Oriente», ha añadido.

Ratas

Este verano también notaremos una mayor presencia de ratas, que a raíz del confinamiento han
cambiado sus hábitos y se atreven cada vez más a convivir con los humanos, algo que, sumado
a la normativa europea para restringir los productos para controlarlas, los rodenticidas,
aumentan la población de estos roedores.

«Es una buena noticia que los rodenticidas se restrinjan a la ciudadanía, pero el sector
profesional sabe cómo usarlos y por eso pedimos al Ministerio de Sanidad que reconsidere su



decisión, puesto que es un reglamento que países como el Reino Unido evitan si sus
profesionales actúan adecuadamente», ha dicho Sendra.

Asimismo, las empresas de control de plagas deben informar de la detección de la plaga y solo
pueden usar los productos para controlarla durante 30 días, un procedimiento que dificulta su
exterminio.

«Las trampas engomadas también han abierto debate en ciertos sectores que defienden que
estas herramientas matan a las ratas provocándoles dolor, aunque sin usar este tipo de
productos tendremos que debatir cómo aprender a vivir con las ratas», ha considerado el
presidente de la ADEPAP.

Chinches

Por último, el especialista ha destacado la plaga de chinches que se prevé este verano
coincidiendo con la llegada masiva de turistas -se transmiten a través de los equipajes-, y ha
señalado que, aunque no transmitan enfermedades graves, provocan picaduras muy molestas
para las personas.

Otras plagas comunes en Cataluña son la mosca de la fruta, que tampoco transmite
enfermedades graves; la mosca negra, que afecta en zonas cercanas a ríos como el Ebro y el
Ter; y la avispa asiática, un depredador que ataca a la abeja de la miel.

«Las plagas suponen tres males: el económico -sobre todo en el sector agrícola-, el sanitario -la
transmisión de enfermedades- y las molestias, es decir, que aunque no transmitan
enfermedades graves, suponen dolencias físicas y psicológicas», ha concluido el especialista.
EFEverde

 



Este verano Cataluny sufrirá plagas de

mosquitos, chinches y ratas, según los

expertos

Las lluvias y las altas temperaturas pronostican una gran presencia del mosquito tigre

Las lluvias de la primavera y las elevadas temperaturas anticipan una presencia masiva de
mosquitos este verano en Cataluña, según el presidente de la Asociación Catalana de
Empresas de Salud Ambiental de Cataluña (ADEPAP), Quim Sendra, que hoy ha dado a
conocer detalles sobre estas plagas.

Durante una rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Control de Plagas, que se celebra
el próximo día 6, Sendra ha anunciado que, además de los mosquitos -especialmente del
mosquito tigre-, también se esperan plagas de chinches, ratas y otros roedores.

«Las plagas tienen tres objetivos: encontrar un espacio donde reproducirse, acumular recursos -
alimentos- y no tener depredadores cerca, y cada vez tenemos menos herramientas para
controlarlas, con lo que las otras dos facetas se incrementan», ha afirmado el presidente de la
ADEPAP.

Para aminorar los efectos de estas plagas -que suponen una inversión de 500 millones de euros
anuales en Cataluña-, el especialista ha recomendado tomar medidas preventivas y confiar en
los profesionales para garantizar la seguridad y la salud ambiental en todos los ámbitos de la
vida cotidiana.

«La gran plaga de este verano será el mosquito tigre que, con las lluvias de la primavera y la
prolongación de las altas temperaturas provocada por el cambio climático, está presente durante
buena parte del año», ha explicado el experto.

La crisis ambiental ha provocado que esta especie de mosquito -que transmite enfermedades
como el Dengue, el Zika y el Chikungunya- haya adaptado sus hábitos, que ya no son solo
nocturnos, sino también diurnos.

«Desde hace tan solo unos meses, además, hemos detectado dos tipos de mosquito que aún no
habíamos avistado en Cataluña, en concreto el 'Aedes aegypti', que proviene de África, y el
'Aedes japonicus', de Oriente», ha añadido.

Este verano también notaremos una mayor presencia de ratas, que a raíz del confinamiento han
cambiado sus hábitos y se atreven cada vez más a convivir con los humanos, algo que, sumado
a la normativa europea para restringir los productos para controlarlas, los rodenticidas,
aumentan la población de estos roedores.

«Es una buena noticia que los rodenticidas se restrinjan a la ciudadanía, pero el sector
profesional sabe cómo usarlos y por eso pedimos al Ministerio de Sanidad que reconsidere su
decisión, puesto que es un reglamento que países como el Reino Unido evitan si sus
profesionales actúan adecuadamente», ha dicho Sendra.

Asimismo, las empresas de control de plagas deben informar de la detección de la plaga y solo



pueden usar los productos para controlarla durante 30 días, un procedimiento que dificulta su
exterminio.

«Las trampas engomadas también han abierto debate en ciertos sectores que defienden que
estas herramientas matan a las ratas provocándoles dolor, aunque sin usar este tipo de
productos tendremos que debatir cómo aprender a vivir con las ratas», ha considerado el
presidente de la ADEPAP.

Por último, el especialista ha destacado la plaga de chinches que se prevé este verano
coincidiendo con la llegada masiva de turistas -se transmiten a través de los equipajes-, y ha
señalado que, aunque no transmitan enfermedades graves, provocan picaduras muy molestas
para las personas.

Otras plagas comunes en Cataluña son la mosca de la fruta, que tampoco transmite
enfermedades graves; la mosca negra, que afecta en zonas cercanas a ríos como el Ebro y el
Ter; y la avispa asiática, un depredador que ataca a la abeja de la miel.

«Las plagas suponen tres males: el económico -sobre todo en el sector agrícola-, el sanitario -la
transmisión de enfermedades- y las molestias, es decir, que aunque no transmitan
enfermedades graves, suponen dolencias físicas y psicológicas», ha concluido el especialista.



Gregori Samsa replicat

Llegeixo que l’Associació d’Empreses de Salut Ambiental de Catalunya, ADEPAP, “ha alertat
aquest dijous que determinats insectes com els mosquits o les paneroles, o animals com les
rates, es podrien convertir en plaga aquest estiu”. A més a més, “en el cas de les rates, s’han
tornat cada cop més atrevides arran de la pandèmia”. El president de l’entitat, Quim Sendra, ha
explicat que durant el 2020 els rosegadors “van canviar el comportament i es van atrevir a
acostar-se més a les zones amb presència de persones”.

La sensació que tenim els humans és que molts, molts animals que conviuen —forçosament o
no— amb nosaltres han canviat el comportament per adaptar-s'hi. Els senglars, com tothom sap,
han après que a les papereres hi ha menjar i que els nens a la tarda berenen. Visiten els parcs,
on hi ha ambdós elements —papereres i entrepans infantils— com qui va al bufet lliure. Entenc
que les rates (que són més llestes que les paneroles i potser tan llestes com els senglars) aviat
començaran a competir-hi, o potser a fer monades, com els gats, per obtenir el nostre amor i
sobretot el nostre menjar. El cas més sorprenent, trobo, és el dels pardals. Saben on hi ha els
forns, amb terrasses per a fer l’esmorzar, o els menjadors a l’aire lliure dels hotels. Sense cap
timidesa, cap, pugen a les taules i pessiguen molletes. Això abans no era així. No s’hi atrevien.

Pel que fa als coloms, que hom anomena, com ja sap tothom, “rates amb ales”, no és només que
siguin feliços devorant snacks salats i fragments d’hamburguesa, sinó que cada cop triguen més
a arrencar el vol quan un cotxe se’ls acosta per la calçada. Potser és que ja saben que en tot cas
aquell cotxe frenarà. I no s’equivoquen. Cadascú tolera la plaga que tolera i ells ja saben que la
majoria de conductors abans reduiran la velocitat per un colom que per un turista.
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Alerten d'un estiu amb rates "cada cop més

atrevides"

L’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental de Catalunya, ADEPAP, ha alertat
aquest dijous que determinats insectes com els mosquits o les paneroles, o animals com les
rates es podrien convertir en plaga aquest estiu. El president de l’entitat, Quim Sendra avisa
que es podria arribar a “un nivell absolutament intolerable de rates” sinó es prenen mesures.
A més, avisen que els rosegadors “s’han tornat cada cop més atrevits” arran de la pandèmia.
Les rates, explica, “van canviar el comportament” durant el 2020 i es van atrevir a acostar-se
més a les zones amb presència de persones, una tendència que encara es manté.

A Barcelona, segons ADEPAP, el control d’aquests animals és més complicat, per ser una gran
ciutat. Precisament fa pocs dies un grup de veïns de Gràcia va denunciar la presència de rates
en un solar ocupat i que va requerir l’actuació de l’Agència de Salut Pública.

Des d’ADEPAP calculen que l’increment de rates ha estat d’entre un 20 o un 25 % després
de la pandèmia, però que la sensació és que aquest percentatge és més elevat perquè ara,
“són més descarades”.

Reclamen no limitar l’ús de productes raticides

Des de l’associació avisen que cal prendre mesures preventives per evitar-ho i denuncien que,
en el cas de les rates, es limita l’ús de productes raticides “apel·lant a la seguretat

ambiental”, i per evitar que puguin afectar altres espècies com alguns ocells. Es tracta d’una
restricció europea que està vigent des de fa tres anys i que, segons Sendra, està

suposant un augment de la població de rates. Pel responsable d’ADEPAP, “les restriccions
han d’anar acompanyades de solucions”.

A Espanya, ara mateix, sí que es poden adquirir raticides anticoagulants als establiments ,
però tenen una concentració química menys elevada. Quim Sendra assegura que “veu bé”
que es restringeixi l’ús d’aquests tipus de productes per a la “població en general”, però no als

professionals. Posa com exemple medicaments com la morfina que “la població general no
la pot comprar, però un metge sí”.

Per tot plegat reclamen al Ministeri de Sanitat que aixequi aquestes restriccions. Es tracta d’una
mesura que ja s’aplica a països com el Regne Unit. Des d’ADEPAP afirmen que “com a

societat hem de fer una reflexió: si preferim conviure amb les plagues o assumir costos

per portar un control de plagues acurat”. Assenyalen que ara, per fer servir certs productes
tenen més limitacions que no pas fa tres anys: han de justificar que existeix una plaga de rates i
a més, només el poden fer servir durant 30 dies.

Xinxes i mosquits d’espècies invasores

A més de les rates, des d’ADEPAP alerten que amb les temperatures elevades, tornaran les
plagues de mosquits. A més del mosquit tigre (ja habitual els darrers estius), alerten de la
presència d’altres espècies provinents d’Àsia com l”Aedes japonicus’ o l”Aedes aegipty’,
provinent d’Àfrica. Asseguren que aquestes espècies invasores són vectors del virus del

https://beteve.cat/societat/12-plagues-amenacen-barcelona-estiu-2022-consells/
https://beteve.cat/societat/rates-comencen-desapareixer-solar-gracia-actuacio-salut-publica/


Dengue, el Chikunguya i el Zika.

Pel que fa a les xinxes, alerten que la tornada del turisme després de la pandèmia, pot afavorir
les plagues d’aquestes característiques.



Catalunya s'omplirà de mosquits, paneroles i rates aquest estiu

Rata - Unsplash

L' Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap) ha alertat aquest dijous que "la primavera plujosa i amb temperatures molt elevades fa

preveure l'arribada amb força" dels mosquits a Catalunya, i la calor farà aparèixer també paneroles, rates i altres rosegadors.

El president de l'Adepap, Quim Sendra, ha recordat que els mosquits i les rates són transmissors de malalties, i ha defensat el paper dels professionals

de control de plagues i desinfecció, "fonamental i necessari en la cura de la salut ambiental" , en un comunicat amb motiu del Dia Mundial del Control

de Plagues el 6 de juny.

Segons els professionals, les freqüents precipitacions i les elevades temperatures generen hàbitats de cria adequats a la fase larvària, condicions que

afavoreixen l'augment de les poblacions de mosquits adults, que són els que provoquen les "principals molèsties en les persones amb les seves picades,

així com amb la possible transmissió de virus i malalties".

Davant la previsió que augmenti el mosquit tigre, el president de l'Adepap ha dit que cal evitar les acumulacions d'aigua estancada per prevenir la

proliferació de mosquits, que en espècies com el tigre "en tenen prou amb xicotets tolls" , com l'aigua que queda al fons dels testos.

La població també es pot prevenir dels mosquits amb mesures com instal·lar mosquiteres a les finestres, portes i altres obertures dels habitatges, vestir

peces de màniga llarga i pantalons llargs, i fer servir repel·lents d'insectes "sense abusar".

CUCARATXES

Una altra plaga que esperen que aparegui "amb intensitat" és la de l'escarabat de claveguera, i també les paneroles del cafè de colors més clars i que són

més usuals a l'interior dels habitatges i en l'àmbit de la restauració: han advertit de que sortiran amb força els propers mesos, en les seves paraules.



Les paneroles poden causar contaminació creuada sobre superfícies i aliments pels hàbitats que freqüenten com els claveguerams , poden

incrementar el risc de malalties i generar al·lèrgies, i Sendra ha desaconsellat l'ús d'insecticides domèstics perquè "poden traslladar la plaga a altres llocs".

ROEDORS

L'aparició de plagues de rosegadors preocupa "un any més" els experts, i especialment les rates (rata grisa i rata negra) , perquè, segons ells, s'han

tornat més atrevides que mai des de l'aparició de la pandèmia , i en menor mesura, han detectat una actitud més activa dels ratolins de camp.

L'Adepap també preveu per a aquest estiu plagues de mosca negra, de xinxes dels llits i de la mosca del vinagre, i, per a finals de l'estació, auguren un

augment dels casos de nius de vespa asiàtica.



Les 12 plagues que amenacen Barcelona aquest estiu

L’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental de Catalunya (ADEPAP) alerta d’un possible augment de les plagues aquest estiu a

Barcelona, a conseqüència del clima de les darreres setmanes, amb una primavera plujosa i temperatures elevades. Per minimitzar-ne l’impacte, els
experts recomanen prendre mesures preventives i acudir a professionals especialitzats en cas que detectem alguna plaga.

Entre les espècies que ens poden causar molèsties, en destaquen mosquits, paneroles i rates, però l’alerta de l’ADEPAP s’estén a 12 espècies

en total. Te les detallem a continuació.

1. Mosquit autòcton

Els mosquits seran la plaga més estesa aquest estiu, segons les previsions de l’ADEPAP. Les pluges de la primavera i les altes temperatures
n’han afavorit els hàbitats de cria i per això es preveu que hi hagi més mosquits adults, els que piquen.

Per evitar-los, es recomana evitar les aigües estancades, on creixen les larves. Per minimitzar-ne les molèsties, s’aconsella instal·lar mosquiteres

als habitatges, usar repel·lents i vestir peces de màniga llarga i pantalons llargs.

2. Mosquit tigre

Té uns hàbits una mica diferents dels mosquits autòctons, amb una activitat més diürna. En aquest cas, cal estar alerta perquè són transmissors

de malalties com el Dengue, el Chikungunya o el Zika. A més, es reprodueixen amb facilitat, en molt poca quantitat d’aigua estancada i en
espais no gaire grans, com plats de testos, petits bassals o desguassos.

Per combatre’ls, s’ha d’evitar l’acumulació d’aigua, encara que sigui en petites quantitats. Igual que amb els mosquits autòctons, per minimitzar-ne
les molèsties, s’aconsella instal·lar mosquiteres als habitatges, usar repel·lents i vestir peces de màniga llarga i pantalons llargs.

Foto: James Gathany

3. Panerola americana

Les plagues de panerola de clavegueram també es preveu apareguin amb intensitat aquest estiu. Entre aquestes, en destaca l’americana, que és
de color marró i és la més habitual. En aquest cas, cal anar alerta perquè poden causar contaminació creuada amb superfícies i aliments, ja que
viuen al clavegueram. També poden provocar malalties i al·lèrgies.

Per evitar-ne l’aparició, l’eina principal és la neteja i el manteniment del sistema de canonades i d’arquetes del clavegueram. Es desaconsella
l’ús d’insecticides domèstics, que poden traslladar la plaga a altres llocs, a més de causar problemes per a la salut.

4. Panerola oriental

Aquesta panerola és la de color negre, i com en el cas de l’americana, també se’n preveu un augment durant l’estiu. Pot causar contaminació
creuada amb superfícies i aliments, i provocar malalties i al·lèrgies.

La neteja i el manteniment de canonades i clavegueram són claus per frenar-ne l’expansió. També en aquest cas es recomana evitar els
insecticides domèstics i acudir a professionals especialitzats.

5. Panerola germànica o del cafè

La panerola germànica o del cafè és la més usual a l’interior d’habitatges i en bars i restaurants. També es preveu que sorgeixin amb força en els

https://beteve.cat/societat/alerten-estiu-plagues-mosquits-paneroles-rates-cada-cop-mes-atrevides/


propers mesos i alerten que pot causar contaminació creuada amb superfícies, aliments i provocar al·lèrgies i malalties. Les precaucions són
les mateixes: neteja i manteniment de canonades i clavegueram, i evitar l’ús d’insecticides.

6. Rata grisa

Des de l’ADEPAP alerten que les rates s’han tornat més atrevides des de la pandèmia, ja que amb el confinament i les restriccions es van habituar
a sortir al carrer a buscar menjar. En aquest sentit, remarquen que cada cop són més habituals les incidències per plagues de rosegadors, com ha
passat darrerament a Gràcia. En concret, en els darrers anys, s’ha detectat un augment sostingut dels problemes causats per la rata grisa.

Es tracta d’una espècie que pot transmetre diverses malalties, com la verola del mico, de la qual ja s’han confirmat diversos casos a Catalunya.
Mantenir-ne la població a ratlla és “cada cop més complex”, segons l’ADEPAP. Només poden fer-ho empreses especialitzades, ja que els
productes utilitzats són molt nocius per al medi ambient.

7. Rata negra

La rata negra és una espècie cada cop més present als entorns urbans, uns espais on habitualment no estava present. Igual que la rata grisa, els
experts alerten que s’han tornat més atrevides per la pandèmia i adverteixen que són transmissores de malalties com la verola del mico, entre
d’altres. Prevenir-ne l’aparició i mantenir-ne a ratlla la població és complicat i cal acudir sempre a empreses especialitzades.

8. Mosca negra

La mosca negra s’està estenent i està arribant a indrets on no era habitual, especialment en llocs propers a rius, rieres o rierols. Fins ara, se
centrava sobretot als entorns del riu Ebre.

Al contrari que la majoria de mosques, aquest insecte pica. Provoca picades molt molestes i doloroses, que poden causar molta picor i fins i tot
edemes. Els símptomes es poden tractar amb antihistamínics i fins i tot antibiòtics, en cas d’infecció.

9. Xinxa de llit

La xinxa de llit torna a pujar amb la reactivació del turisme, ja que la majoria de casos arriben transportats en la roba o les maletes de viatge. Es
tracta d’una espècie que havia augmentat en els darrers anys a Catalunya, però que va remetre durant la pandèmia, a conseqüència de les
restriccions.

Per evitar-la, es recomana revisar els allotjaments en arribar-hi i inspeccionar les maletes en marxar-ne. També s’aconsella rentar la roba que s’ha
dut a altes temperatures. Eliminar-la és difícil perquè durant el dia s’amaga en racons com plecs de la roba o esquerdes de la fusta. A la nit, en
canvi, surt a xuclar sang.

https://beteve.cat/societat/plaga-rates-solar-ocupat-gracia-costat-escola-bressol-video/
https://beteve.cat/societat/verola-del-mico-que-es-simptomes-com-contagia/
https://beteve.cat/societat/cinc-casos-mes-confirmats-catalunya-verola-de-mico-nou-total/
https://beteve.cat/societat/verola-del-mico-que-es-simptomes-com-contagia/
https://beteve.cat/economia/agencies-viatges-preveuen-retorn-normalitat-estiu-2022/


10. Mosca del vinagre

La mosca del vinagre és especialment habitual en cuines, tant domèstiques com de la indústria alimentària. Cal anar amb compte perquè poden
transportar microorganismes patògens, com la salmonel·la. Els porten adherits al cos i a les potes, de manera que poden contaminar els

aliments i superfícies. Per evitar-les, és clau el sanejament: cal seguir un protocol de neteja adequat per evitar que es completin els cicles de
reproducció de l’espècie.

11. Vespa asiàtica

La vespa asiàtica és una espècie invasora que ataca l’abella de la mel i que els municipis estan intentant controlar. Les picades d’aquest insecte
causen dolor intens i una coïssor semblant a la d’una cremada. També ocasiona perjudicis als apicultors. En els darrers anys, les incidències a
Barcelona per aquests insectes no han parat d’augmentar.

12. Espècies invasores de mosquits

Els experts segueixen amb atenció l’arribada de noves espècies invasores de mosquits, algunes de les quals s’estan estenent a l’Estat espanyol.
És el cas del mosquit del Japó, provinent d’Orient, o de l’Aedes eagypti, originari de l’Àfrica. Totes dues espècies, juntament amb el mosquit tigre,
són transmissores de malalties com el Dengue, el Chikungunya o el Zika.

https://beteve.cat/basics/vespa-asiatica-avisos-proliferacio-barcelona/


Aquest estiu Catalunya patirà plagues de

mosquits, xinxes i rates, segons els experts

Les pluges i les altes temperatures pronostiquen una gran presència del mosquit tigre

Les pluges de la primavera i les elevades temperatures anticipen una presència massiva de
mosquits aquest estiu a Catalunya, segons el president de l'Associació Catalana d'Empreses de
Salut Ambiental de Catalunya (ADEPAP), Quim Sendra, que avui ha donat a conèixer detalls
sobre aquestes plagues.

 Durant una roda de premsa amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues, que se celebra
el pròxim dia 6, Sendra ha anunciat que, a més dels mosquits -especialment del mosquit tigre-,
també s'esperen plagues de xinxes, rates i altres rosegadors.

 «Les plagues tenen tres objectius: trobar un espai on reproduir-se, acumular recursos -aliments-
i no tenir depredadors a prop, i cada vegada tenim menys eines per a controlar-les, amb el que
les altres dues facetes s'incrementen», ha afirmat el president de l'ADEPAP.

 Per a minorar els efectes d'aquestes plagues -que suposen una inversió de 500 milions d'euros
anuals a Catalunya-, l'especialista ha recomanat prendre mesures preventives i confiar en els
professionals per a garantir la seguretat i la salut ambiental en tots els àmbits de la vida
quotidiana.

 «La gran plaga d'aquest estiu serà el mosquit tigre que, amb les pluges de la primavera i la
prolongació de les altes temperatures provocada pel canvi climàtic, és present durant bona part
de l'any», ha explicat l'expert.

 La crisi ambiental ha provocat que aquesta espècie de mosquit -que transmet malalties com el
Dengue, el Zika i el Chikungunya- hagi adaptat els seus hàbits, que ja no són només nocturns,
sinó també diürns.

 «Des de fa tan sols uns mesos, a més, hem detectat dos tipus de mosquit que encara no havíem
albirat a Catalunya, en concret l 'Aedes aegypti', que prové d'Àfrica, i l''Aedes japonicus',
d'Orient», ha afegit.

 Aquest estiu també notarem una major presència de rates, que arran del confinament han
canviat els seus hàbits i s'atreveixen cada vegada més a conviure amb els humans, alguna cosa
que, sumat a la normativa europea per a restringir els productes per a controlar-les, els
rodenticides, augmenten la població d'aquests rosegadors.

 «És una bona notícia que els rodenticides es restringeixin a la ciutadania, però el sector
professional sap com usar-los i per això demanem al Ministeri de Sanitat que reconsideri la seva
decisió, ja que és un reglament que països com el Regne Unit eviten si els seus professionals
actuen adequadament», ha dit Sendra.

 Així mateix, les empreses de control de plagues han d'informar de la detecció de la plaga i
només poden usar els productes per a controlar-la durant 30 dies, un procediment que dificulta
el seu extermini.



 «Els paranys engomats també han obert debat en uns certs sectors que defensen que aquestes
eines maten a les rates provocant-los dolor, encara que sense usar aquest tipus de productes
haurem de debatre com aprendre a viure amb les rates», ha considerat el president de
l'ADEPAP.

 Finalment, l'especialista ha destacat la plaga de xinxes que es preveu aquest estiu coincidint
amb l'arribada massiva de turistes -es transmeten a través dels equipatges-, i ha assenyalat que,
encara que no transmetin malalties greus, provoquen picades molt molestes per a les persones.

 Altres plagues comunes a Catalunya són la mosca de la fruita, que tampoc transmet malalties
greus; la mosca negra, que afecta en zones pròximes a rius com l'Ebre i el Ter; i la vespa
asiàtica, un depredador que ataca a l'abella de la mel.

 «Les plagues suposen tres mals: l'econòmic -sobretot en el sector agrícola-, el sanitari -la
transmissió de malalties- i les molèsties, és a dir, que encara que no transmetin malalties greus,
suposen malalties físiques i psicològiques», ha conclòs l'especialista.



Alertan de un verano con plagas de ratas y

cucarachas en Barcelona

Las ciudades han conseguido ser desde hace distintos siglos el centro de muchas sociedades.

Durante el Imperio Romano, por ejemplo, tanto el poder político como económico ya se centraba

en las grandes urbes algo que se fue extendiendo hasta nuestros días.

En los últimos dos siglos, además, este poder de concentración ha ido aumentando de

forma exponencial hasta suponer un porcentaje muy considerable de población. España

es un gran ejemplo de este fenómeno y los habitantes del país debido a los cambios

sociológicos se han ido desplazando hacia las grandes ciudades.

Así, municipios como Barcelona o Madrid han conseguido concentrar una gran parte de la

población de todo el país que parece seguir aumentando sin fin. La Ciudad Condal, por

ejemplo, junto a su área metropolitana representa más de la mitad total de la población catalana,

actualmente en unos 7,8 millones de personas.

Así las cosas, las grandes ciudades se han convertido todavía más en el centro de las

sociedades lo que les ha llevado a ser un ecosistema singular alejado del resto de territorios.

Algunas, incluso, presentan unas características únicas que consiguen atraer a millones de

personas cada año, algo que ha sucedido en Barcelona desde la celebración de los Juegos

Olímpicos del 1992.

La Ciudad Condal ha crecido de una forma exponencial en las últimas tres décadas. Así, se ha

convertido en todo un referente turístico mundial apreciada por una gran parte de la población

gracias a distintos atractivos que convierten a Barcelona en un deseo continuo.

Sin embargo, en los últimos años han existido grandes críticas hacia la gestión de la ciudad

gobernada desde 2015 por Ada Colau. La inseguridad en las calles o la suciedad han sido

dos de las quejas más recurrentes por parte de los vecinos y visitantes, algo que podria

incrementarse el presente verano.

La Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental de Cataluña (ADEPAP) ha alertado

de que durante el verano Barcelona podría sufrir distintas plagas de animales que, incluso,

podrían suponer problemas para los humanos.

Las ratas, por ejemplo, son uno de estas especies que preocupan a la asociación debido a que

cada vez se están volviendo menos reacias a la población. En los últimos meses, además,

algunos vecinos de la Ciudad Condal han denunciado que estas campan a sus anchas por

algunos lugares huyendo de los esfuerzos por paralizar su expansión.

Además, debido al aumento de la temperatura en mayo la ADEPAP también ha querido alertar

de que cucarachas o mosquitos podrían aumentar exponencialmente hasta convertirse en

plagas.

Difíciles de controlar

Según los responsables de la asociación controlar la proliferación de estos animales puede ser

https://www.larazon.es/cataluna/20220517/ml6im4bzxngmhhugn5ymaskcim.html


realmente complicado en Barcelona. Así, las grandes ciudades se vuelven un lugar idóneo

para su reproducción donde, por ejemplo, las ratas han aumentado su población en la

Ciudad Condal entre un 20 y un 25% tras la pandemia.

La ADEPAP también ha querido exponer que el aumento de algunos animales de forma severa

puede suponer un problema de salud pública. Los mosquitos o chinches que con el calor de

mayo hayan aumentado pueden portar enfermedades peligrosas como el Zika que pondría en

riesgo a parte de la población.

Ante esta situación la asociación ha destacado que se debe hacer una reflexión para acabar con

algunos animales. Algunas restricciones sanitarias en la actualidad, sin embargo, impiden

ciertos usos de raticidas que podrían ser útiles tras el aumento descontrolado de los

animales.



El mosquito tigre será la gran plaga de este

verano en Catalunya

Las lluvias de la primavera y las elevadas temperaturas anticipan una presencia masiva de

mosquitos este verano en Catalunya, según el presidente de la Asociación Catalana de

Empresas de Salud Ambiental de Catalunya (ADEPAP), Quim Sendra, que este jueves ha
dado a conocer detalles sobre estas plagas. Sendra ha avisado, además, de que los mosquitos
-especialmente del mosquito tigre-, no van a ser la única especie molesta para los ciudadanos
este verano, en que también se esperan plagas de chinches, ratas y otros roedores.

"Las plagas tienen tres objetivos: encontrar un espacio donde reproducirse, acumular recursos -
alimentos- y no tener depredadores cerca, y cada vez tenemos menos herramientas para
controlarlas, con lo que las otras dos facetas se incrementan", ha afirmado el presidente de la
ADEPAP.

Para aminorar los efectos de estas plagas -que suponen una inversión de 500 millones de

euros anuales en Catalunya-, el especialista ha recomendado tomar medidas preventivas y
confiar en los profesionales para garantizar la seguridad y la salud ambiental en todos los
ámbitos de la vida cotidiana.

"La gran plaga de este verano será el mosquito tigre que, con las lluvias de la primavera y la
prolongación de las altas temperaturas provocada por el cambio climático, está presente durante
buena parte del año", ha explicado el experto. [Barcelona tiene el primer mapa que predice el
riesgo de picadura de un mosquito tigre, véalo en este enlace].

Enfermedades

La crisis ambiental ha provocado que esta especie de mosquito -que transmite enfermedades
como el dengue, el zika y el chikungunya- haya adaptado sus hábitos, que ya no son solo
nocturnos, sino también diurnos.

"Desde hace tan solo unos meses, además, hemos detectado dos tipos de mosquito que aún no
habíamos avistado en Catalunya, en concreto el 'Aedes aegypti', que proviene de África, y el
'Aedes japonicus', de Oriente", ha añadido.

Este verano también notaremos una mayor presencia de ratas, que a raíz del confinamiento

han cambiado sus hábitos y se atreven cada vez más a convivir con los humanos, algo que,
sumado a la normativa europea para restringir los productos para controlarlas, los rodenticidas,
aumentan la población de estos roedores.

"Es una buena noticia que los rodenticidas se restrinjan a la ciudadanía, pero el sector
profesional sabe cómo usarlos y por eso pedimos al Ministerio de Sanidad que reconsidere su
decisión, puesto que es un reglamento que países como el Reino Unido evitan si sus
profesionales actúan adecuadamente", ha dicho Sendra.

Asimismo, las empresas de control de plagas deben informar de la detección de la plaga y
solo pueden usar los productos para controlarla durante 30 días, un procedimiento que dificulta
su exterminio.

https://adepap.cat/
https://www.elperiodico.com/es/temas/mosquito-tigre-41371
http://www.mosquitoalert.com/
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220519/video-ratas-barcelona-gracia-13677938


La mosca de la fruta

"Las trampas engomadas también han abierto debate en ciertos sectores que defienden que
estas herramientas matan a las ratas provocándoles dolor, aunque sin usar este tipo de
productos tendremos que debatir cómo aprender a vivir con las ratas", ha considerado el
presidente de la ADEPAP.

Por último, el especialista ha destacado la plaga de chinches que se prevé este verano
coincidiendo con la llegada masiva de turistas -se transmiten a través de los equipajes-, y ha
señalado que, aunque no transmitan enfermedades graves, provocan picaduras muy molestas
para las personas.

Noticias relacionadas

Otras plagas comunes en Catalunya son la mosca de la fruta, que tampoco transmite

enfermedades graves; la mosca negra, que afecta en zonas cercanas a ríos como el Ebro y el
Ter; y la avispa asiática, un depredador que ataca a la abeja de la miel.

"Las plagas suponen tres males: el económico -sobre todo en el sector agrícola-, el sanitario -
la transmisión de enfermedades- y las molestias, es decir, que aunque no transmitan
enfermedades graves, suponen dolencias físicas y psicológicas", ha concluido el especialista.

https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20180420/la-mosca-de-la-fruta-tambien-goza-cuando-eyacula-6772174
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220517/mosca-negra-espana-alerta-picaduras-13654186


Gregori Samsa replicat - Empar Moliner

Llegeixo que l’Associació d’Empreses de Salut Ambiental de Catalunya, ADEPAP, “ha alertat
aquest dijous que determinats insectes com els mosquits o les paneroles, o animals com les
rates, es podrien convertir en plaga aquest estiu”. A més a més, “en el cas de les rates, s’han
tornat cada cop més atrevides arran de la pandèmia”. El president de l’entitat, Quim Sendra, ha
explicat que durant el 2020 els rosegadors “van canviar el comportament i es van atrevir a
acostar-se més a les zones amb presència de persones”.

La sensació que tenim els humans és que molts, molts animals que conviuen —forçosament o
no— amb nosaltres han canviat el comportament per adaptar-s'hi. Els senglars, com tothom sap,
han après que a les papereres hi ha menjar i que els nens a la tarda berenen. Visiten els parcs,
on hi ha ambdós elements —papereres i entrepans infantils— com qui va al bufet lliure. Entenc
que les rates (que són més llestes que les paneroles i potser tan llestes com els senglars) aviat
començaran a competir-hi, o potser a fer monades, com els gats, per obtenir el nostre amor i
sobretot el nostre menjar. El cas més sorprenent, trobo, és el dels pardals. Saben on hi ha els
forns, amb terrasses per a fer l’esmorzar, o els menjadors a l’aire lliure dels hotels. Sense cap
timidesa, cap, pugen a les taules i pessiguen molletes. Això abans no era així. No s’hi atrevien.

Pel que fa als coloms, que hom anomena, com ja sap tothom, “rates amb ales”, no és només que
siguin feliços devorant snacks salats i fragments d’hamburguesa, sinó que cada cop triguen més
a arrencar el vol quan un cotxe se’ls acosta per la calçada. Potser és que ja saben que en tot cas
aquell cotxe frenarà. I no s’equivoquen. Cadascú tolera la plaga que tolera i ells ja saben que la
majoria de conductors abans reduiran la velocitat per un colom que per un turista.

Empar Moliner és escriptora
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A l’estiu, les plagues habituals: mosquits, rates... i el retorn d’una vella

coneguda

Com cada any, amb l’arribada de les temperatures més altes comencen a proliferar un seguit d’espècies animals que provoquen importants molèsties i
problemes sanitaris a la població humana: les temudes plagues. Aquesta primavera ha tingut un seguit de particularitats meteorològiques que no facilitaran
les coses de cara a l’estiu.

L’Associació de Professionals de la Salut Ambiental (Adepap) ha presentat en roda de premsa quines seran les plagues que més abundaran aquest

estiu. A banda de les espècies ja conegudes que ens visiten cada any, també hi trobarem el retorn d’altres que ens havien abandonat durant la pandèmia.

Els mosquits, la plaga de l’any

L’estiu 2022 serà, sens dubte, una temporada de mosquits. Les pluges abundants de la primavera i les calorades del maig han fet que els mosquits hagin
tingut hàbitats de cria ideals per a les larves. A conseqüència d’això, a l’estiu hi haurà una gran quantitat d’exemplars adults, que són els que piquen i
transmeten malalties.

S’espera que augmenti especialment l’activitat del mosquit tigre, la presència del qual causa grans molèsties per les picades, que provoquen una reacció
més forta que els mosquits comuns. És un mosquit que té els hàbits una mica diferents dels dels mosquits autòctons, ja que té una activitat més diürna i es
reprodueix amb molt poca quantitat d’aigua estancada en petits espais com plats de testos, petits tolls o desguassos.







Les empreses de control de plagues tindran molta feina aquest estiu. // CC0

El president de l’Adepap, Quim Sendra, corrobora que les condicions meteorològiques dels últims dos mesos han propiciat que mosquits de tota mena
puguin reproduir-se i per això “cal preveure que faran acte de presència amb força a totes les comarques”. El mosquit tigre, a més, en té prou amb “petits
bassals, l’aigua que queda al fons de les torretes, etcètera”. Sendra recorda, per tant, que “cal evitar les acumulacions d’aigua estancada per prevenir la
proliferació de tota mena de mosquits”.

El mosquit tigre en té prou amb petits bassals, l’aigua que queda al fons de les torretes, etcètera. Per tant, cal evitar les acumulacions d’aigua estancada per
prevenir la proliferació de tota mena de mosquits

Quim Sendra  president de l’Adepap 

Des de l’Adepap alerten que s’han començat a detectar al nostre territori individus de dues espècies invasores, l’ Aedes japonicus , provinent d’Orient, i
l’Aedes aegypti, originari de l’Àfrica. Totes dues, als països on són autòctones, són transmissores de malalties com el dengue, el Zika i el chikunguya. De
moment no s’han establert, però els podríem tenir per tot el territori en un termini de tres o quatre anys, segons Sendra.

Paneroles i rates, a dojo

Com cada estiu a Catalunya, s’espera que una de les plagues que apareixerà també amb intensitat sigui la panerola de clavegueram, tant les paneroles
marrons –les més habituals–, com les orientals de color negre. També sorgiran amb força les paneroles del cafè, de color més clar –rosses– i més usuals a
l’interior dels habitatges i en l’àmbit de la restauració.

Les paneroles que ens esperen aquest estiu. // ADEPAP

Les paneroles poden causar contaminació encreuada sobre superfícies i aliments pels hàbitats que freqüenten (clavegueram). També poden incrementar
el risc de provocar malalties i generar al·lèrgies.

D’altra, banda, un any més preocupa als experts l’aparició de plagues de rosegadors, especialment de rates, que des de l’aparició de la pandèmia, s’han

tornat més atrevides que mai. En menor mesura, també s’ha detectat aquesta actitud més activa en el cas dels ratolins de bosc.





Les rates sortiran més visiblement aquest estiu. // CC0

Concretament, a Catalunya s’ha detectat en els darrers anys un increment sostingut d’incidències amb la rata grisa i de presència de rata negra als
entorns urbans, on habitualment no estàvem acostumats a veure’n. Això ha estat per l’augment de la resistència dels animals als productes actuals i per la
tranquil·litat i llibertat que van tenir els rosegadors durant els mesos de confinament.

El retorn d’una vella coneguda: la xinxa de llit

La reactivació dels viatges internacionals farà tornar una de les plagues que havia anat en augment els darrers anys a Catalunya i que va remetre a causa
de les restriccions de moviments durant la pandèmia.

Amb la reobertura dels viatges internacionals, tornen les xinxes de llit. // CC0

Les xinxes de llit, en la majoria de casos, arriben a les cases transportades en la pròpia roba o a les maletes de viatge. La xinxa de llit, també anomenada
xinxa domèstica o xinxa comuna, habita en climes temperats d’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”.

Les xinxes de llit 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

Quim Sendra  president de l’Adepap 

Artistes convidades: la mosca negra i la del vinagre

Les plagues de mosca negra es focalitzen en espais públics com rius, rieres i rierols, i sovint afecten més d’un terme municipal, especialment on hi ha
cabals d’aigua abundosos. Els últims anys, “la mosca negra ha arribat a zones on no era habitual, a les lleres de molts rius, quan normalment afectava
zones més limitades, especialment al riu Ebre”, explica Sendra. La picada de la mosca negra és molt molesta i dolorosa, i pot produir una forta picor i fins i
tot edemes, que poden tractar-se amb antihistamínics i antibiòtics, en cas d’infecció.

Un exemplar de mosca del vinagre o mosca de la fruita. // CC BY-SA 2.5 - André Karwath

Pel que fa a la mosca del vinagre o mosca de la fruita, cal tenir-ne un especial control tant a la indústria alimentària com a les cuines domèstiques, ja que
poden transportar microorganismes patògens, com els bacteris Salmonella i E. coli, adherits a les vellositats del cos i a les potes, i contaminar així els
aliments i les superfícies en què es posen.

Des de l’Adepap també assenyalen que hi continuarà havent presència de vespa asiàtica, i que la seva proliferació dependrà de la intensitat de les
intervencions que es facin per controlar-ne l’expansió.



Més rates, mosquits i xinxes: l'estiu que ens

espera, per Montse Poblet - Catalunya Ràdio

La calor d'aquest estiu farà aflorar més plagues de rates i insectes a Catalunya. Les empreses

que es dediquen a erradicar plagues de rosegadors asseguren que les seves actuacions han

augmentat fins a un 50%, respecte a les que hi havia abans de la pandèmia.

El sector ho atribueix, entre altres motius, al fet que Europa ha restringit l'ús d'alguns dels

productes que es fan servir per matar-les.

Les rates, més atrevides a conviure amb nosaltres

La població de rates s'ha disparat amb la pandèmia i el confinament. Es calcula que en els últims 3

anys la població d'aquests rosegadors ha augmentat un 20%. La demanda del servei per erradicar-

les, però, encara ha crescut més, entre un 30 i un 50%.

L'increment de les restriccions d'ús d'alguns productes biocides, sumat a la gran capacitat

d'adaptació d'aquests animals, ha fet que cada vegada sigui més difícil controlar la situació. Ho

explica el president de l'ADEPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, Quim

Sendra:

"S'han tornat més atrevides. Amb el confinament van sortir a llocs on no havien fins ara.

Van atrevir-se a conviure més amb nosaltres, i aquesta tendència es manté i, de fet,

s'ha vist incrementada.

Tot plegat ha coincidit amb un altre aspecte que són les restriccions incrementals que hi

ha en l'ús dels productes que nosaltres com a professionals podem utilitzar per

controlar les rates."

Segons explica Sendra, abans d'aquestes restriccions, podien deixar el producte en una empresa i

anar-hi un cop al mes per controlar i renovar els raticides. Ara només hi poden anar quan

apareixen les rates i, com a molt, posar producte 30 dies, tant si han acabat amb la plaga com si

no.



La nova normativa europea limita l'ús dels raticides i dificulta la feina dels professionals

Què més ens espera aquest estiu?

Els mosquits, la plaga estrella

Les altes temperatures i les pluges de primavera fan que es creïn les condicions idònies per a

l'augment de la població de mosquit tigre. Aquest insecte té una activitat més diürna que altres

mosquits autòctons i la reacció al cos de les picades és més forta que la d'altres insectes.

Els professionals també alerten que alguns dels mosquits que tindrem són perillosos, i ja han

detectat mosquits que poden transmetre malalties víriques com el dengue, el xika i el

chikungunya.



Els experts alerten de mosquits perillosos que poden transmetre malalties víriques

Paneroles de clavegueram

Per si això no fos prou, com cada estiu a Catalunya, s'esperen paneroles, sobretot les que

apareixen a l'interior de les cases o en bars i restaurants. Les paneroles poden causar

contaminació creuada sobre superfícies i aliments on habiten i poden incrementar el risc de

provocar malalties i al·lèrgies.

Xinxes de llit

Són les més difícils d'eliminar. Sendra explica que la reactivació del turisme farà dispar aquesta

espècie.

"Amb l'increment del turisme, tornen les xinxes de llit, perquè la xinxa viatja amb el

turista. Nosaltres som els que movem les  xinxes. Aquest insecte no vola, no camina, no

corre, sinó que viatja a través del nostre equipatge."

El turisme ha fet disparar de nou la plaga de xinxes comunes

A banda d'aquestes plagues, segons l'ADEPAP també tindrem plagues de mosca negra i mosca

del vinagre.

Malgrat l'increment de plagues, el sector mou uns 500 milions d'euros anuals, pràcticament la

mateixa xifra que fa anys. Els professionals adverteixen que si la xifra no augmenta, serà

impossible frenar les plagues que ens venen i que ens haurem d'acostumar a viure amb més

rates, més mosquits, mes xinxes i més paneroles.



El mosquit tigre serà la gran plaga d'aquest
estiu a Catalunya - Diari de Girona

Les pluges de la primavera i les elevades temperatures anticipen una presència massiva de
mosquits aquest estiu a Catalunya, segons el president de l'Associació Catalana d'Empreses
de Salut Ambiental de Catalunya (ADEPAP), Quim Sendra, que avui ha donat a conèixer
detalls sobre aquestes plagues. Durant una roda de premsa amb motiu del Dia Mundial del
Control de Plagues, que se celebra el pròxim dia 6, Sendra ha anunciat que, a més dels
mosquits –especialment del mosquit tigre–, també s'esperen plagues de xinxes, rates i altres
rosegadors. «Les plagues tenen tres objectius: trobar un espai on reproduir-se, acumular
recursos –aliments– i no tenir depredadors a prop, i cada vegada tenim menys eines per
controlar-les, amb la qual cosa les altres dues facetes s'incrementen», ha afirmat el president de
l'ADEPAP.

Per disminuir els efectes d'aquestes plagues –que suposen una inversió de 500 milions d'euros
anuals a Catalunya–, l'especialista ha recomanat prendre mesures preventives i confiar en els
professionals per garantir la seguretat i la salut ambiental en tots els àmbits de la vida
quotidiana. «La gran plaga d'aquest estiu serà el mosquit tigre que, amb les pluges de la
primavera i la prolongació de les altes temperatures provocada pel canvi climàtic, és present
durant bona part de l'any», ha explicat l'expert.

Malalties

La crisi ambiental ha provocat que aquesta espècie de mosquit –que transmet malalties com el
dengue, el Zika i el chikungunya– hagi adaptat els seus hàbits, que ja no són només nocturns,
sinó també diürns. «Des de fa tan sols uns mesos, a més, hem detectat dos tipus de mosquit que
encara no havíem albirat a Catalunya, en concret l''Aedes aegypti', que prové de l'Àfrica,
i l''Aedes japonicus', d'Orient», ha afegit. Aquest estiu també notarem una presència de rates
més gran, que arran del confinament han canviat els seus hàbits i s'atreveixen cada vegada més
a conviure amb els humans, una cosa que, sumat a la normativa europea per restringir els
productes per controlar-les, els rodenticides, augmenten la població d'aquests rosegadors.

«És una bona notícia que els rodenticides es restringeixin a la ciutadania, però el sector
professional sap com utilitzar-los i per això demanem al Ministeri de Sanitat que reconsideri la
seva decisió, ja que és un reglament que països com el Regne Unit eviten si els seus
professionals actuen adequadament», ha dit Sendra. Així mateix, les empreses de control de
plagues han d'informar de la detecció de la plaga i només poden utilitzar els productes per
controlar-la durant 30 dies, un procediment que dificulta el seu extermini.

La mosca de la fruita

«Les trampes engomades també han obert debat a certs sectors que defensen que aquestes
eines maten les rates provocant-los dolor, tot i que sense fer servir aquest tipus de productes
haurem de debatre com aprendre a viure amb les rates», ha considerat el president de
l'ADEPAP. Finalment, l'especialista ha destacat la plaga de xinxes que es preveu aquest estiu
coincidint amb l'arribada massiva de turistes –es transmeten a través dels equipatges–, i ha

https://www.diaridegirona.cat/tags/mosquits/
https://www.diaridegirona.cat/tags/plagues/
https://www.diaridegirona.cat/tags/mosquit-tigre/


assenyalat que, tot i que no transmetin malalties greus, provoquen picades molt molestes per a
les persones.

Altres plagues comunes a Catalunya són la mosca de la fruita, que tampoc transmet malalties
greus; la mosca negra, que afecta en zones pròximes a rius com l'Ebre i el Ter, i la vespa
asiàtica, un depredador que ataca l'abella de la mel. «Les plagues suposen tres mals:
l'econòmic –sobretot en el sector agrícola–, el sanitari –la transmissió de malalties– i les
molèsties, és a dir, que tot i que no transmetin malalties greus, suposen malalties físiques i
psicològiques», ha conclòs l'especialista.



Molts mosquits, paneroles i rates: així serà

l'estiu a Catalunya

El president de l'Adepap, Quim Sendra, explica que les condicions meteorològiques dels últims
dos mesos han propiciat que tota mena de mosquits puguin reproduir-se i per això “cal preveure
que faran acte de presència amb força en totes les comarques”. S'espera que augmenti
especialment l'activitat del mosquit tigre, que causa grans molèsties pel gran nombre de picades
produïdes per les femelles i la reacció del cos a aquestes picades, que també és més forta. "Cal
evitar les acumulacions d'aigua estancada per prevenir la proliferació de tot tipus de mosquits",
recorda Sendra. Pel que fa a la prevenció per part de la població, es poden instal·lar
mosquiteres als habitatges (finestres, portes i altres obertures), vestir peces de màniga llarga i
pantalons llargs i utilitzar repel·lents d’insectes sense abusar-ne. Així mateix, des d'Adepap
recorden que no hi ha evidència científica que les picades dels mosquits siguin transmissores
del covid-19, al contrari del que passa amb altres malalties víriques com el dengue, el Zika i el
chikungunya.

Els mosquits, però, no seran els únics que tindran una presència destacada aquest estiu a
Catalunya. S'espera que la plaga de la panerola de clavegueram també aparegui amb intensitat,
tant les paneroles marrons (les més habituals) com les orientals. També es podran veure amb
freqüència els pròxims mesos les paneroles del cafè, de color més clar i més usuals a l’interior
dels habitatges i en l’àmbit de la restauració. Les paneroles poden causar contaminació creuada
sobre superfícies i aliments pels hàbitats que freqüenten, així com incrementar el risc de
provocar malalties i generar  al·lèrgies. El president de l'Adepap desaconsella l'ús d'insecticides
domèstics per combatre-les, "ja que poden traslladar la plaga a altres llocs". Per això, “si
algun particular descobreix una plaga de paneroles, recomanem recórrer a empreses
especialitzades de control de plagues”, afegeix.

D'altra banda, els experts mostren preocupació per l'aparició de plagues de rosegadors,
especialment de rates . Concretament, s'ha detectat en els últims anys un increment sostingut
d'incidències amb la rata grisa i la rata negra als entorns urbans, on no era habitual. L'Adepap
remarca que les plagues de rates, que només poden tractar les empreses i els professionals
especialitzats, són molt nocives per a la salut ambiental, ja que es tracta d’una espècie que pot
transmetre malalties zoonòtiques, és a dir, que es transmeten d’animal a persona i viceversa. Un
exemple és la verola del mico, que tot i detectar-se inicialment en aquests animals, també és
present en altres primats i rosegadors, que la poden transmetre als humans.

Altres plagues que patirem aquest estiu

La mosca negra, les xinxes de llit i la mosca del vinagre són algunes de les plagues que també
creixeran aquest estiu. La mosca negra es focalitza en espais públics com rius, rieres i rierols i
provoca picades molestes i doloroses. D'altra banda, la reactivació dels viatges internacionals
ha propiciat la tornada de les xinxes de llit, que, en la majoria de casos, arriben a les cases
transportades en la mateixa roba o les maletes de viatge. Així, Sendra 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 la màxima temperatura possible”. I, “un cop la plaga ja
és present, cal l’actuació de professionals especialitzats”.

https://www.ara.cat/societat/barcelona/plaga-rates-infecta-solar-barri-gracia-barcelona_1_4374147.html


Finalment, pel que fa a la mosca del vinagre, cal tenir un especial control tant a la indústria
alimentària com a les cuines domèstiques, ja que poden transportar microorganismes patògens,
com els bacteris salmonel·la i Escherichia coli, i contaminar els aliments i les superfícies en què
es paren. A finals d'estiu també es preveu que augmentin els casos de nius de vespa asiàtica, i
els experts segueixen amb atenció l'arribada i expansió a l'estat espanyol de les espècies
invasores Aedes japonicus, provinent d’Orient, i Aedes aegypti, originari de l’Àfrica.



Mosquitos: ni se avecina una plaga ni

huelen la sangre

Ni son como los tiburones, que huelen la sangre, ni su principal depredador son los murciélagos

y pájaros varios. Sobre el mosquito común, y no digamos ya sobre el tigre, se levantan torres de

mitos y bulos que de vez en hay que derribar. Parece que ahora toca, sobre todo tras la

apocalíptica nota de prensa que días atrás distribuyó la Asociación Catalana de Empresas

de Salud Ambiental de Catalunya (Adepap). Chinches, ratas atrevidas, avispas asiáticas por

doquier, moscas negras y, sobre todo, lo nunca visto en mosquitos. Eso anunciaba, como

Moisés al faraón, aquella información recogida ampliamente días atrás por prensa, radio y

televisión. “¿De dónde sacan ustedes esas cosas?&rdquor;, pregunta, tras encajar cordialmente

las manos, Carles Aranda, codirector del Centro de Control de Mosquitos del Consell

Comarcal del Baix Llobregat. La Adepap, a pesar de su bucólico nombre, es la patronal de los

insecticidas.

El departamento en el que trabaja Aranda es un centro público de estudio y control del ‘Culex

pipiens’, más conocido, por comodidad y por su abundancia en esta latitudes, simplemente

como el mosquito común, un nombre de calle que no debería llamar a engaño. No transmite la

malaria, como el ‘Anopheles atroparvus’, que lo hay en el delta del Ebro, tampoco el cóctel de

enfermedades terribles de las que puede ser portador el mosquito tigre, hoy en día localizable

en cualquier parte, pero el ‘Culex pipiens’ es el medio de transporte, poca broma, por el que

el virus de la fiebre del Nilo viaja de las aves a los caballos y, ocasionalmente, a los

humanos. En 2020 murieron en Andalucía por esta dolencia ocho personas.

Nada indica, sin embargo, que este vaya a ser, dice Aranda, el verano del mosquito. A esta

especie se la traen al pairo uno o dos grados más de calor. De las atípicas lluvias de 2022

tampoco se pueden sacar predicciones concluyentes. Llovió por encima de la media en marzo y

muy por debajo desde entonces. Las trampas que este servicio comarcal reparte por

distintos puntos del Baix Llobregat para censar el número de larvas y actuar en

consecuencia no han revelado ningún tipo de anomalía en comparación con años

anteriores, así que merece la pena, primero, recapitular cronológicamente para situar los

tiempos que corren y, después, ahondar en algunas de las características menos conocidas de

esta especie.

Niebla de pesticida

Hay, en primer lugar, un recuerdo que solo pueden tener quienes nacieron antes de los años 80.

Cuando llegaba el buen tiempo, por las calles de Castelldefels y otras zonas residenciales

pasaba de forma preventiva una furgoneta con un buen par de altavoces en el techo. Daba la

orden de que todo el mundo tenía que entrar en casa, cerrar puertas y ventanas y, sobre todo,

bajar persianas. Al cabo de unos minutos aparecía un camión cisterna, o en ocasiones un tractor

con una cuba, y cubría toda la calle con una densa niebla de pesticida que, por la época, era

probablemente de algún compuesto organofosforado.

La eficacia de aquel bárbaro método puede que fuera mucho menor de lo imaginado. Cuando

en 1983 abrió sus puertas el centro de control de mosquitos que actualmente codirige Aranda,

comenzaron a colocarse trampas para conocer el alcance del problema. “Atrapábamos

https://adepap.cat/


cientos de larvas en cada una de ellas y hoy, con la misma técnicas, apenas

decenas&rdquor;.

Para este departamento, con sede en el corazón del parque agrario, sería muy goloso atribuirse

el éxito de ese cambio, decir que los insecticidas biológicos que emplea de forma sistemática y

discreta son de una formidable eficacia. En realidad, el cambio, de cientos a decenas en cada

trampa, es atribuible también a otros factores. Hay que conocer el papel que ocupan los

mosquitos en la cadena trófica para comprender lo ocurrido.

Hasta bien entrados los años 80, la desembocadura del Llobregat era poco menos que una

septicemia al aire libre, un paraíso para los mosquitos, pero no porque les gusten los entornos

miasmáticos, sino porque en aquel ambiente no tienen apenas depredadores.

No son los pájaros los grandes devoradores de mosquitos. Tampoco, a pesar del voluntarismo

con el que ayuntamientos como el de Barcelona, por ejemplo, instalan cajas para que aniden los

murciélagos. “Son solo el 2% de su dieta&rdquor;, dice Aranda, vamos, como los cacahuetes de

media tarde para entretener el hambre. El principal enemigo del mosquito son los peces,

algo prácticamente extinto cuando medioambientalmente aquel espacio estaba moribundo. Se

comen las larvas cuando aún son acuáticas. Eso es lo que equilibra la población.

De la caja a la probeta, ¿cómo?

Aclarado un bulo, el de la plaga que se avecina, ¿por qué no ir ya a por otro? El de la

sangre. ¿La huelen? Que Aranda es el hombre adecuado para despejar incógnitas se

comprende cuando se le observa manejarse por la ‘granja’ del laboratorio, es decir, ese espacio

en que se atesoran decenas de ejemplares vivos en jaulas para su estudio. En un determinado

momento de la entrevista, necesita un par de ejemplares para una observación. ¿Cómo sacarlos

de la caja sin que emprendan el vuelo? Coge una manguera transparente de medio metro. Uno

de los extremos, el de la boquilla, lleva incorporado un filtro, capaz incluso de interferir virus.

Introduce el otro extremo en la jaula y, a pulmón, saca tres mosquitos. Aspira con la boca. Aún

sin tiempo para entender qué les ha ocurrido, los moquitos se ven de repente, empujados por un

viento en dirección contraria, dentro de un tarro de observación. Todo ha sucedido en un pispás.

Noticias relacionadas

¿Cómo un insecto de ese tamaño, incapaz de interpretar cómo ha sido casi teletransportado de

un lugar a otro, puede localizar una presa del tamaño de un humano cuando entra por la

ventana abierta de un piso? “No es el olor a sangre lo que les orienta. Es el dióxido de

carbono, el aire que exhalamos al respirar&rdquor;. Esa es su brújula. En realidad, es una

pista que solo atrae a las hembras. La sangre no es el sustento de los mosquitos. Ellos y ellas

se alimentan de igual forma, del néctar de flores, por ejemplo, pero las hembras necesitan

sangre para poner en marcha el engranaje de la reproducción. Ni siquiera necesitan para ello en

ese momento la presencia de los machos. Como otras especies de insectos, la mosquita es

capaz de almacenar material genético masculino en un órgano bautizado por los humanos muy

graciosamente, la espermateca. Sin sangre de mamífero o ave, la fecundación no sería posible,

y, también sin esa excepcional delicadeza que entraña la picadura. "Piense que de la proboscis,

es decir, de esa especie de trompa que usa para alimentarse, saca un finísimo estilete que no

solo atraviesa la pie, sino que se inserta perfectamente dentro del capilar igual que una

aguja, en una extracción de sangre, lo hace con una vena&rdquor;.

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20160202/barceloneando-por-nido-murcielagos-en-huerto-urbano-sagrada-familia-4865889


Esto tanto vale para cualquier mosquito, del común al tigre, pero convine hacer un alto en este

último. Es cierto, es capaz de transmitir más virus que el ‘Culex pipiens’, dengue, chikungunya y

zika, nombres que sin duda intimidan, pero tal vez lo que más haya transmitido esta especie

desde que en 2004 fueron detectadas las primeras picaduras en Catalunya sea una cierta fobia

colectiva. ¿Por qué? Aranda sugiere, como principal razón, algo tan simple como que se trata de

un animal de hábitos diurnos. Las hembras buscan sangre de día. Se las ve y, además, vienen

vestidas con ese abdomen a rayas que en alguna parte del código genético de los mamíferos

viene escrito que aquello es una advertencia. Otro problema es que el tigre se ha convertido

en un insecto urbanita, que pone huevos en entornos donde realmente sus depredadores

naturales son escasos. No hay peces en el Eixample, pero de ahí a anunciar que este será el

verano del mosquito, según el centro de control del Baix Llobregat, hay un abismo.
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