
 

 

REUNIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE REDUCCIÓ DEL MOSQUIT TIGRE A L’ENTORN DE LA 
RIERA DE MIRA-SOL 
8 DE MARÇ DE 2017 
 
 
Assitents per part municipal:  
Mercè Jané, tècnica de Salut pública 
Marina Casals. Sots Directora de Medi Ambient i Participació Ciutadana. 
 
Assistents per part del veïnat:  
Josep Martí, representant de la AAVV Mas Gener 
Montse Xercavins, representant de la AAVV Mas Gener 
Xavier Barbany, Sots president del Consell de Barri de Mira-sol 
 
Assistents per part del Centre del Mosquit del Baix  Llobregat:  
Eva Herreros 
Gisela Chebabi 
 
Hora: 10:20 hores  
Lloc: Riera de Can Cabassa alçada de les Pistes de Mas Gener  
 
 
ACTA DE TEMES TRACTATS  
 
L’objectiu de la sessió és visitar la zona i; per part dels veïns explicar la situació actual respecte el mosquit 
tigre a la zona i les voluntats de la proposta a executar amb els diners de lliure disposició del barri de 
Mira-sol per un import de 35.000e; per part de la tècnica de salut pública explicar les actuacions que ja es 
realitzen a l’entorn; i per part de les tècniques del Centre del Mosquit del Baix Llobregat conèixer l’entorn 
(a petició de l’Ajuntament de Sant Cugat) per poder fer una diagnosi i detectar actuacions a fer. 
 
S’explica que a la zona hi ha molta presència de mosquit tigre, i que per part dels veïns es destaca l’aigua 
dels tolls de la riera com a possible focus de cria.  
 
S’expliquen les actuacions de control que ja es realitzen per part de l’Ajuntament. En concret un 
seguiment quinzenal dels tolls d’aigua i altres punts de possible focus de cria. Als tolls no s’ha detectat 
presencia de larves. 
 
Per part de les tècniques del Centre del Mosquit del Baix Llobregat s’observa la riera i s’explica un seguit 
d’informacions relacionades amb el comportament del mosquit i el seu hàbitat: 

- La riera pot ser un possible focus si l’aigua no corre i si són tolls d’escassa dimensió.  
- En aquests moments la riera no presenta aquestes condicions: en alguns punts l’aigua corre i en 

d’altres hi ha grans volums d’aigua estancada. Cal verificar si aquestes condicions de la riera no 
varien en època de cria, i així tornar a avaluar la situació.  

- Es destaca com a punts de major risc de cria: els recipients que acumulen aigua, ja sigui a 
l’espai públic com al privat, els embornals, o altres llocs on l’aigua s’estanca en petites 
dimensions més d’una setmana. 

- Es detecten diverses propietats privades amb acumulació d’aigua en múltiples recipients. 
- L’entorn i la vegetació de la riera pot ser espai de refugi dels mosquits adults 

 
Per part de les tècniques del Centre del Mosquit del Baix Llobregat s’explica les possibles actuacions de 
control de la població de mosquit tigre a realitzar, tot i que les estudiaran a fons. Es remarca la 
importància d’actuar conjuntament a l’espai públic i al privat. 
 
Actuacions a la Via pública des de l’Ajuntament, ampliant les que ja s’estan realitzant:  

- Ubicar trampes de captura adults per avaluar les especies d’insectes 
- Intensificar el controla de la vegetació al voltant de la riera: per mantenir la massa herbàcia 

baixa, i eliminar regularment els recipients que puguin acumular aigua en petites quantitats i per 
tant ser possible focus de cria. 

- Realitzar visites setmanals i tractar si cal els tolls de la riera. 
- Fumigar no es pot fer de forma regular: és nociu pel medi, i per les persones a llarg termini.  

Únicament es recomana de forma molt puntual, per exemple per la festa del barri en un punt molt 
localitzat. 



 

 

 
Actuacions a les propietats privades:  

- Realitzar una campanya intensiva a les propietats privades. Agents cívics juny-juliol-setembre 
que facin conscienciació a cada casa, detectant els focus de cria de cada propietat i recomanant 
les actuacions a realitzar. 

- Detectar habitatges buits i requerir la neteja. 
 

 
Acords de la visita: 
 

- S’acorda que salut pública enviï al Centre del Mosquit els informes de les actuacions realitzades. 
- S’acorda que les responsables del Centre del Mosquit del Baix Llobregat emetran un informe 

amb la diagnosi de l’entorn i una proposta d’actuacions a realitzar. 
- S’acorda que l’informe i l’acta de la reunió s’enviaran als assistents. 
- S’acorda tractar de nou el projecte en sessió de grup de treball. 

  
 
A les 11:30 es dóna per finalitzada la reunió. 


