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  Nota de premsa  
 

UN ESTIU AMB MOLTS MOSQUITS, A MÉS DE PANEROLES I RATES, A CATALUNYA 

 

Aquest serà un estiu de mosquits a Catalunya. Una primavera plujosa i amb temperatures 
molt elevades fa preveure l’arribada, amb força, d’aquesta plaga d’insectes. D’altra banda, la 
calor farà aparèixer també, com és habitual, les paneroles i les rates i altres rosegadors. Des 
d’ADEPAP es vol fer èmfasi que es tracta, en la majoria dels casos (mosquits i rosegadors, 
especialment), d’espècies transmissores de virus i malalties.   

Des de l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental, ADEPAP, amb motiu del Dia 
Mundial del Control de Plagues (6 de juny) es recomana prendre mesures preventives i confiar 
en professionals especialitzats per combatre les plagues i per fer desinfeccions, actuacions 
altament necessàries i relacionades entre elles, per a garantir la seguretat i la salut ambiental 
en tots els àmbits de la vida quotidiana. 

Amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues, que se celebra el 6 de juny, ADEPAP informa 
de les previsions de plagues per a l’estiu 2022. La prevenció és una de les mesures més 
importants per controlar les que puguin afectar Catalunya. El president de l’associació, Quim 
Sendra, recorda també que “cal tenir present que animals com els mosquits o les rates són 
transmissors de malalties”. “Els professionals de control de plagues i desinfecció fem un servei 
fonamental i necessari en la cura de la salut ambiental i, consegüentment, per a la qualitat de 
vida de les persones”.  

Els mosquits, la plaga d’aquest estiu 

L’estiu 2022 serà, sens dubte, una temporada de mosquits. Les freqüents precipitacions que hi 
ha hagut a Catalunya durant la primavera, així com les elevades temperatures, fan que els 
mosquits tinguin hàbitats de cria adequats en la fase larvària. Aquestes condicions afavoreixin, 
doncs, l’augment de les poblacions de mosquits adults, que són els que provoquen les principals 
molèsties a les persones amb les seves picades, així com amb la possible transmissió de virus i 
malalties. 

S’espera que augmenti especialment l’activitat del MOSQUIT TIGRE 
(Aedes albopictus). 

La presència del mosquit tigre 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. És un mosquit que té els hàbits una mica 
diferents als 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. 

Per combatre els mosquits són molt importants les campanyes de conscienciació que evitin la 
proliferació de llocs artificials propicis per a la posta d’ous i el desenvolupament de la fase 
larvària aquàtica. El president de l'ADEPAP, Quim Sendra explica que les condicions 
meteorològiques dels darrers dos mesos han propiciat que mosquits de tot tipus puguin 
reproduir-se i per això “cal preveure que faran acte de presència amb força en totes les 
comarques”. El mosquit tigre, a més, en té prou amb “petits basals, l’aigua que queda al fons de 
les torretes, etc.”. Sendra recorda, per tant, que “cal evitar les acumulacions d'aigua estancada 
per prevenir la proliferació de tot tipus de mosquits”. 
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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. 

Pel que fa a aquets insectes, no hi ha evidència científica que les picades dels mosquits siguin 
vectors transmissors del virus SARS-CoV-2, al contrari del que passa amb d’altres malalties 
víriques com el Dengue, el Zika i el Chikunguya.  

Paneroles i rates, plagues habituals 

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 
(Periplaneta americana), com les orientals (Blatta orientalis, de color negre). També les 
paneroles del cafè (Blatella germanica) de color més clar –rosses- i més usuals a l’interior dels 
habitatges i en l’àmbit de la restauració, sorgiran amb força els propers mesos. 

 

                     
 

 

Les paneroles poden causar contaminació creuada sobre superfícies i aliments pels hàbitats que 
freqüenten (clavegueram). També poden incrementar el risc de provocar malalties i generar 
al·lèrgies. 

Les mesures preventives contra aquesta plaga són principalment la neteja i el manteniment de 
tot el sistema de canonades i d’arquetes del clavegueram. El president d’ADEPAP desaconsella 
l’ús d’insecticides domèstics, “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”. Des d’ADEPAP s’insisteix que, per a combatre les plagues, sempre és 
millor comptar amb els professionals, ja que “alguns insecticides domèstics mal usats poden 
arribar a ser un problema per a la salut de les persones, no sempre són efectius i acaben tenint 
un cost econòmic elevat”. 

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 

Cada cop són majors les incidències causades per 
aquestes plagues. Concretament, a Catalunya s’ha 
detectat en els darrers anys un increment sostingut 

d’incidències amb la rata grisa (Rattus norvegicus) i de presència de rata negra (Rattus rattus) 
als entorns urbans, on habitualment no hi estàvem acostumats.  

Panerola americana Panerola oriental Panerola germànica 
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L’increment de les restriccions d’ús d’alguns productes biocides, sumat a la gran capacitat 
d’adaptació d’aquests organismes i a les resistències que van apareixent a algunes matèries 
actives, fa que cada vegada sigui més complex mantenir les poblacions sota els llindars de 
tolerància establerts. A tot plegat s’hi han sumat els confinaments i també restriccions de 
mobilitat durant un llarg període de temps que van provocar més presència de rates als carrers. 
Per tot plegat, s’han tornat més atrevides i agressives en la recerca d’aliment.  

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 n’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. 

Les plagues de MOSCA NEGRA (Simuliidae)  es focalitzen en espais 
públics com rius, rieres i rierols i sovint afecten a més d’un terme 
municipal, especialment on hi ha cabals d’aigua abundosos. En els 
darrers anys “la mosca negra ha arribat a zones on no era habitual, a les 
lleres de molts rius, quan normalment afectava en 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.  

D’altra banda, 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. Les XINXES DE LLIT (Cimex lectularius), en la majoria de casos, 
arriben a les cases transportats en la pròpia roba o les maletes de viatge.  

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

Algunes persones responen a infestacions de les xinxes de llit amb ansietat, estrès i insomni. 
També es poden produir infeccions de la pell i cicatrius en rascar les picades.  Així doncs, pel que 
fa a la població en general, el president d’ADEPAP recomana als viatgers que “revisin a fons les 
estances on passaran la nit, així com les maletes al tornar a casa i rentin la roba que s’ha utilitzat 
durant el viatge a la màxima temperatura possible”. I, “un cop la plaga ja és present, cal 
l’actuació de professionals especialitzats en control de plagues”, per la complexitat a l’hora de 
combatre aquests insectes. 

Ple que fa a la MOSCA DEL VINAGRE (Drosophila melanogaster), cal 
tenir-ne un especial control tant a la indústria alimentària com a les 
cuines domèstiques, ja que poden transportar microorganismes 
patògens, com les bactèries Salmonella i l’Escherichia coli, adherits a 
les vellositats del cos i a les potes, i contaminar així els aliments i les 
superfícies en què es paren. 
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Quan es tracta de prevenir problemes de mosques, el sanejament sempre és la clau per 
mantenir les instal·lacions lliures d’aquests insectes. Un protocol de neteja adequat, d’acord 
amb un programa de control integrat de plagues, ajudarà a evitar que es completin els cicles de 
desenvolupament de les espècies i a prevenir-ne la presència. 

Espècies invasores, diferent presència: vespa asiàtica i espècies de mosquits transmissors de 
malalties 

A finals d’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, que creix any a any a casa nostra. De fet, aquest augment dependrà, en gran 
mesura, “de la prevenció i control que els municipis n’hagin fet durant la primavera, que és 
l’època de creació de nius embrionaris”, explica Sendra. De fet, els apicultors gironins explicaven 
fa poc que gràcies a la instal·lació de més trampes per a capturar vespes asiàtiques aquest mes 
de maig, han notat que “no hi ha hagut tanta densitat” d’aquest insecte invasor els darrers  anys. 

Les picades d’aquesta vespa causen un dolor intens, seguit d’una coïssor semblant a la d’una 
cremada. També produeixen perjudicis als apicultors i als fructicultors. Tot i que va entrar per 
França i la demarcació de Girona és on se n’ha detectat més nius, ara ja se’n poden trobar en 
diverses comarques de totes demarcacions catalanes. 

Pel que fa a noves espècies invasores de mosquits, els experts segueixen amb atenció l’arribada 
i expansió a l’estat espanyol de l’Aedes japonicus, provinent d’Orient, i de l’Aedes aegypti, 
originari d’Àfrica. Totes dues espècies, juntament amb el mosquit tigre, molt més present a casa 
nostra, són vectors de virus com el Dengue, el Chikungunya i el Zika. 

 

Així mateix, des d’ADEPAP es vol fa èmfasi que continuen actius els brots de malalties 
provocades per virus, com ara el SARS-CoV-2 en noves variants –que provoca la Covid-19- o la 
Grip A en humans, i la Grip Aviària –de la qual ja se n’ha detectat un primer cas de contagi en 
una persona als Estats Units- i la pesta porcina, en animals.  En aquests casos, cal no oblidar la 
importància de les desinfeccions professionals especialitzades. 

Nota: En el següent enllaç podeu trobar vídeos d’actuacions de control de plagues i 
desinfeccions, així com el vídeo corporatiu d’ADEPAP 
(https://www.dropbox.com/sh/7ii75a8sd6yuwhl/AABWpmpw_34nCtkWue5plKdCa?dl
=0) 

 

Sobre ADEPAP_ ADEPAP és l’associació de professionals de la salut ambiental, amb el 
focus en la desinfecció i el control de plagues a Catalunya, i té com a objectius principals 
professionalitzar, formar i fer conèixer el sector a la societat en general, tenint sempre 
presents les regulacions i normatives, que han evolucionat de manera substancial.  
ADEPAP és l’associació que agrupa el 80% de les empreses que es dediquen al control 
de plagues i desinfecció al territori català, i és la representant del sector amb 
l’Administració pública i la societat civil a Catalunya. Els seus inicis es remunten a l’any 
1977, essent l’associació del seu àmbit més antiga de l’estat espanyol. 

Barcelona, 2 de juny de 2022 

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


