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L'Ajuntament de Castellar s'adhereix a la campanya preventiva
per evitar la proliferació del mosquit tigre

Divendres 20 de maig de 2005
A Castellar, de moment, no s'ha detectat la presència d'aquest insecte
L'Ajuntament de Castellar del Vallès informarà preventivament a la població, en els
propers dies, sobre l'aparició del mosquit tigre a la comarca del Vallès Occidental i
sobre les mesures que cal tenir en compte per evitar-ne la seva proliferació. A
Castellar, de moment, no s'ha detectat la presència d'aquest insecte. D'aquesta
manera, el municipi s'adhereix a la campanya que ha engegat el Departament de
Sanitat de la Generalitat al conjunt del Vallès Occidental, al Baix Llobregat i al
Barcelonès per tal d'evitar la propagació d'aquest mosquit procedent del sud-est
asiàtic i detectat a Sant Cugat del Vallès, l'estiu passat. En aquest sentit,
l'Ajuntament de Castellar repartirà properament material informatiu entre la
població sobre les característiques del mosquit tigre. Es tracta d'un insecte que no és
perillós, però si força molest, per les picades que produeix. És de color molt fosc,
quasi negre, amb una ratlla blanca al dors, des del cap fins el tòrax. També és
característic perquè presenta unes bandes de color blanc platejat a les potes. La seva
mida acostuma a ser d'entre 6 i 7 mil·límetres i actua a primera hora del matí i abans
de fer-se de nit. És originari de les selves del sud-est asiàtic i es difon
esporàdicament a d'altres indrets a través del comerç marítim de pneumàtics o de
bambú. El seu hàbitat natural són els forats dels arbres o petites masses d'aigua
estancada, com poden ser bidons, gerros, plats de testos o cubells. Sempre, això si,
en medis propers a la presència humana. Per tant, l'administració recomana als
ciutadans buidar dos cops per setmana els recipients exteriors que puguin acumular
aigua, com cendrers, joguines, gerros, galledes o similars. Pel que fa a les piscines
que no s'utilitzin, es recomana cobrir-les, per evitar que s'hi procreïn les larves. En
aquest sentit, la Policia Municipal vigilarà atentament les basses o estancaments
d'aigua del municipi. Es recomana també tapar amb sorra els forats dels troncs
d'arbres. Si algun ciutadà detecta l'aparició d'aquests insectes al seu domicili o a la
via pública, s'ha d'adreçar a la Regidoria de Sanitat. D'altra banda, en cas que algun
veí pateixi la picada d'un mosquit tigre cal rentar i desinfectar la zona de la pell
afectada, i en cas que persisteixin les molèsties consultar el metge de capçalera. Els
consells per evitar-ne les picades són portar roba de màniga i pantaló llarg,
preferiblement de colors clars. La conselleria de Sanitat també recomana fer un ús
racional dels repel·lents de mosquits, que acostumen a portar components nocius.
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