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Solucions a la plaga de mosquits     Maria Dolores Miralles 
 

En la passada comissió d’infraestructures i en el plenari del mes de maig 
de Vinaròs, el PVI vam sol·licitant mesures urgents a la Generalitat 
Valenciana i a la Diputació Provincial, per abordar la problemàtica de la 
plaga de mosquit tigre que afecta sobre de nord a sud de la província de 
Castelló 
 
La nostra província, amb una superfície major de 6600 Km2 i més de 100 
Km. de costa, hi han grans aiguamolls, llits de rius, barrancs i zones com 
desguassos d’estacions depuradores i altres infraestructures, llocs que 
s’han convertit en focus importants per la proliferació de plagues. Cal dir 
també que les condicions climàtiques del mes d’abril, amb pluges 
constats, han estat clau per la seua propagació i que els tractaments 
aplicats no haguen pogut fer efecte. 
  
Tots som sabedors que l’impacte en la salut dels nostres veïns és 
indiscutible, perquè ens consta que les consultes als diversos centres de 
salut aquest any han augmentat respecte a les de l’any passat. També 
som conscients, que a dia d’avui, la pandèmia del COVID-19, ha posat 
en escac i mat l’activitat econòmica del nostre municipi. El turisme és una 
font d’ingressos molt important per a la majoria dels municipis afectats, 
aquest any la situació és d’incertesa, però si temin clar que tots els plans 
d’estímul del sector turístic engegat per les institucions i pels ajuntaments 
no serviran de res si no es dóna una solució a aquest problema. 
 
Molts municipis afectats han reforçat els tractaments nocturns, però han 
estat insuficients, perquè les picadures encara són presents. També el 
confinament ha afavorit la proliferació de mosquits perquè tenim moltes 
segones residències, que no han estat ateses per els seus propietaris i 
les intenses pluges han permès les acumulacions d’aigua. 
 

La premsa, dies passats, es feia ressò de les paraules de la diputada 
provincial del Medi Natural Maria Jiménez, la qual comunicava que la 
Diputació de Castelló havia destinat prop d’un milió d’euros a la vigilància 
i el control d’aquests dípters, perquè era conscient del seu increment per  
les pluges i les altes temperatures. Demanem urgentment la intervenció 
de la Diputació o del Consell, perquè els consistoris ja han fumigat amb 
els recursos dels que disposaven, i han estat insuficient per frenar–la. 
   
És fonamental que tots els municipis i altres entitats supramunicipals 
actuen d’una manera conjunta i global i de “forma immediata” per tractar 
aquesta problemàtica. També des del  PVI demanem la col·laboració 
dels ciutadans a l’hora d’evitar acumulació d’aigua estancada en les 
seues propietats. 
 
Des del consistori cal emprendre intenses  campanyes  d’informació i 
divulgació a través dels diferents mitjans de comunicació (ràdio, premsa, 
flyers, televisions locals,….), per a que tots els ciutadans siguen 
coneixedors de les mesures preventives que haurien d’adoptar, prendre’n 
consciència i així entre tots posar les eines adients per pal·liar aquest 
problema. 
 
També estem d’acord amb la proposta creativa  que va presentar en la 
legislatura passada  Acord Ciutadà, cala informar als vinarossencs de 
l’existència de plantes, com espígol, alfàbrega, calèndula, citronella, …. 
que són  repel·lents  naturals  dels mosquits.  Per això demanem al 
nostre consistori que estudie la possibilitat d´utilitzar les plantes 
esmentades en places, rotondes, i espais lliures de Vinaròs. Estem 
convençuts que és més fàcil d’aquesta manera aconseguir la 
col·laboració ciutadana.  
 


