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Restablert el servei de control de plagues primavera-estiu 2020 

Com cada primavera s’han iniciat les campanyes de control de plagues a la Vila. Totes 

les actuacions descrites a continuació s’estan duent a terme amb les restriccions que 

poden comportar les mesures de seguretat que cal aplicar arran del COVID-19, tant 

per les persones treballadores dels serveis, com per a la ciutadania. 

A partir del 14 d’abril el Servei de Control de Mosquits, que es presta mitjançant conveni 

amb el Consell Comarcal de Baix Llobregat, ha iniciat les següents actuacions: atenció de 

queixes, preferentment de manera telemàtica, prioritzant per urgència inspeccions 

presencials en espais públics no habitats, actuacions preventives a les zones rurals, 

tractament dels embornals a les zones urbanes per queixes ciutadanes. Cal recordar que 

com a mesura preventiva per evitar la proliferació de mosquits a la pròpia llar cal evitar 

recipients que puguin acabar acumulant petites quantitats d’aigua estancada, ja que són 

un focus de cria (element on dipositin els ous). 

El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, dirigit per 

entomòlegs experts, marca les actuacions a realitzar segons les característiques de cada 

municipi. 

A partir del 20 d’abril es van reprendre les tasques de control de coloms mitjançant 

OVISTOP, pinso tractat amb Nicarbazina 0,08%, que n’evita la reproducció i facilita el 

control integral de la població de coloms de manera ètica i respectuosa amb l’entorn, 

evitant-ne el sacrifici. També s’ha fet l’encàrrec, de realitzar un cens del nombre de 

coloms a la vila per comprovar si n’hi ha hagut un augment al llarg d’aquest període. 

A partir del 27 d’abril es va reprendre el servei de control de plagues, fonamentalment 

paneroles (escarabats) al clavegueram. S’ha realitzat inspecció i tractament als carrers 

de les zones que, segons l’històric d’intervenció dels últims anys, som coneixedors en 

pateixen una major proliferació. Aquestes inspeccions i tractaments es continuaran fent 

de manera periòdica al llarg de tot el període: primavera - estiu. 

També s’ha atès i fet actuacions per altre tipus de queixes. 
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Aquests insectes no toleren el fred i acostumen a viure a soterranis i clavegueres 

buscant l’escalfor i humitat. Pel que s’aconsella tenir posat el tap a banyeres i pica de la 

cuina i bany. 

Les plagues existeixen i formen part del nostre ecosistema. L’Ajuntament treballa pel 

seu control i per minimitzar els seus efectes i molèsties, però no és possible arribar a fer-

les desaparèixer completament, ja que formen part del nostre entorn natural. Cal tenir 

sempre en compte alhora de fer un tractament, el perjudici pel medi (aigua, aire...) dels 

productes químics que s’utilitzen. Es poden realitzar tasques preventives per reduir la 

seva presència (neteja...), però no tractaments preventius, ja que la durada dels 

productes és limitada en el temps i només es pot actuar quan els animals comencen a 

estar actius (primavera). 

Des de l’Ajuntament es realitzen inspeccions periòdiques, però agrairem la col·laboració 

de la ciutadania perquè ens comuniqui les problemàtiques que puguin anar sorgint 

mitjançant els següents canals: 

Telèfon atenció ciutadana: 93 680 33 40 

Oficina OAC- c/Rubió i Ors 2-4. (en aquest moment no operativa per la crisi Covid-19) 

ajuntametn@molinsderei.cat  

https://www.molinsderei.cat/queixes-i-suggeriments/  
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