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Mitjançant l’app Mosquito Alert, la ciutadania 

recull i comparteix observacions d’aquests 

mosquits i dels seus llocs de cria. Aquestes 

dades complementen el treball científic i 

permeten estudiar la distribució d’aquests 

Marc del projecte 1
mosquits. A més, els gestors utilitzen la pla-

taforma com una nova font d’informació per 

a implementar les seves mesures de segui-

ment i control. 

Finalment, els mateixos participants apre-

nen recomanacions per controlar la presèn-

cia de l’espècie a casa seva.

Mosquito Alert és un observatori de ciència 

ciutadana per al seguiment i el control del 

mosquit tigre (Aedes albopictus) i el mosquit 

de la febre groga (Aedes aegypti). Aquestes 

espècies de mosquit són invasores i vec-

tors de malalties globals com el Dengue, la 

Chikungunya o el Zika. 

Mosquito Alert és un sistema d’alerta
primerenca efectiu i de baix cost,
que s’integra en el nostre sistema

de salut i recerca

Informe Anual Mosquito Alert 2016
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Dibuixos: J.Luis Ordóñez (CC-BY-NC-2.0)

El mosquit tigre i 
el mosquit de la febre groga

El procés de globalització ha facilitat 

l’arribada de noves espècies invasores i vec-

tors de malalties al nostre país. Des de l’any 

2004, el mosquit tigre s’està expandint pel 

litoral mediterrani espanyol i cada vegada 

més cap a l’interior de la península.

D’altra banda, també és important vigi-

lar l’entrada del mosquit de la febre groga. 

Aquest mosquit d’origen africà no es troba 

a Espanya, però pot arribar en un futur no 

molt llunyà ja que ha colonitzat territoris 

propers com l’illa de Madeira.

Mosquit tigre
(Aedes albopictus)

Mosquit de la febre groga
(Aedes aegypti)

1 línia blanca al 
cap i el tòrax

1 línia blanca 
al cap i 4 línies 
blanques en 

forma de lira al 
tòrax

ratlles blanques
a les potes

ratlles i taques
fines 

a l’abdomen

ratlles i taques
gruixudes al

abdomen

www.mosquitoalert.com



Llocs de cria

El mosquit tigre i el mosquit de la febre 

groga crien en recipients petits amb ai-

gua estancada en zones urbanes. Gràcies 

a Mosquito Alert, la ciutadania ajuda als 

agents de seguiment i control a detectar 

llocs de cria a la via pública com embor-

nals, clavegueres o fonts ornamentals. 

A l’espai privat aquests mosquits crien en 

petits recipients amb aigua estancada que 

es troben en els patis o les terrasses. En 

aquestes zones l’administració pública no té 

competències per aplicar tractaments. Per 

aquest motiu, també conscienciem a la po-

blació perquè es responsabilitzi d’eliminar 

els possibles llocs de cria a les cases.

[+info] 

Informe Anual Mosquito Alert 2016
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www.mosquitoalert.com

Distribució i malalties
A Espanya les malalties del dengue, la Chikun-

gunya o el Zika no són endèmiques. No obs-

tant, el risc de transmissió no és nul degut a 

l’enorme mobilitat humana i a la presència de 

mosquit tigre durant la seva època més activa 

(juny-octubre).

Per evitar la transmissió d’aquestes malal-

ties és fonamental conèixer la presència 

d’aquestes espècies, minimitzar-les a les zones 

on són residents i controlar la seva expansió.

Actualment, el mosquit tigre es troba per la 

costa del Mediterrani i està estès per Àsia i 

Sud-amèrica. A Espanya hi ha un total de 540 

municipis afectats, segons les dades de 2004 

fins 2015 (Collantes et al. 2016). 

El mosquit de la febre groga es troba a 

l’Àfrica, en països propers al tròpic i el subtrò-

pic, el nord del Brasil i el sud-est asiàtic. També 

al sud-est d’Estats Units i el nord d’Austràlia, a 

la costa Est del mar Negre i a l’illa de Madeira.

Distribució del mosquit tigre a Espanya
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El mosquit de la febre groga 
(Aedes aegypti) a Europa

Informe Anual Mosquito Alert 2016

El mosquit tigre (Aedes albopictus) 
a Europa
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Gestió 
Utilitzant dades

Col·laborem amb l’administració pública per millorar el seguiment i control 
del mosquit tigre a zones on ja està establert i a detectar-lo llocs nous.

www.mosquitoalert.com

Observacions ciutadanes
Recollint dades

Amb l’app Mosquito Alert la ciutadania recull i comparteix fotos geolocalit-
zades de mosquit tigre o de la febre groga i dels seus llocs de cria, princi-
palment embornals de la via pública.

Validació experta 
Validant dades

L’equip d’experts valida les fotos i identifica l’espècie de mosquit. El resul-
tat de la validació s’envia als participants.

Mapa interactiu
Recollint dades

Les observacions validades es publiquen en un mapa interactiu on es po-
den veure, analitzar i compartir les dades.

Ciència
Utilitzant dades

Estudiem la distribució i expansió d’aquests mosquits utilitzant les dades 
enviades pels ciutadans.

Educació i comunitat
Sensibilització i comunicació

Cada vegada hi ha més territoris que apliquen mesures de control i envien 
dades amb l’app, gràcies a les eines de comunicació, divulgació i educació 
del projecte. També s’ha començat a implementar el projecte en altres paï-
sos.

10

...
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Amb l’aplicació Mosquito Alert la ciutadania 

envia fotos geolocalitzades del mosquit tigre, 

del mosquit de febre groga o de les seves 

llocs de cria.

1. Novetats de l’app

2. S’incorpora una nova espècie 

de mosquit: ara també es poden 

enviar observacions del mosquit 

de la febre groga, a més del 

mosquit tigre i els seus llocs de cria. 

3. Comunicació directa: el resultat 

de la validació de les observacions 

arriba a través d’una notificació. A 

més, els científics i els gestors es 

poden comunicar directament amb els 

usuaris a través d’aquest sistema de 

notificacions.

4. Validar fotos d’altres: a més d’enviar 

observacions, l’app permet col·laborar 

amb els validadors experts i validar fotos 

d’altres participants.

5. Disponible en xinès: l’app està 

disponible en català, castellà i anglès. 

També recentment en xinès, gràcies a 

la col·laboració d’un equip d’experts en  

“Big Data” de Hong Kong. 

6. Veure observacions properes: a “EL MEU 

MAPA” es poden editar les observacions i 

veure les més recents que han enviat altres 

usuaris prop de la localizació del dispositiu.

La app en xifres

  Observacions enviades 
com a mosquit tigre

Observacions enviades 
com a mosquit 

de la febre groga

Observacions enviades 
com a llocs de cria

2016 2014 - 2016

2.500

3 
(1 Guatemala, 

1 Pakistan)

500 1.500

8.500

3

13.500 31.000Descàrregues

Resultats i èxits
assolits el 2016 3
Observacions 
ciutadanes
Dades enviades amb 
l’app Mosquito Alert

1

3

2

4

5

Informe Anual Mosquito Alert 2016

* nombre total d’observacions enviades per participants, abans de ser validades

*
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3

1

S’afegeix el 
mosquit de la 
febre groga

Es poden veure les 
observacions properes 

a la localizació del 
dispositiu

2
Comunicació 
directa amb 

científics 
i gestors

5

L’app també està 
disponible en 

xines

4

Es poden 
validar fotos 

d’altres

www.mosquitoalert.com
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Les fotos enviades amb l’app passen per un 

primer filtre que descarta les que són errò-

nies. Després, els experts analitzen les fotos 

de mosquit per determinar l’espècie. Per cada 

observació, 3 experts analitzen la foto de ma-

nera independent i identifiquen si és un mos-

quit tigre o de la febre groga.

Un altre expert revisa el resultat d’aquestes ob-

servacions. El resultat final es publica al mapa 

i s’envia al participant a través de l’app. En oca-

sions els experts també afegeixen notes o co-

mentaris d’interès.

1. Equip de validadors experts

Sarah Delacour

Coordinadora del Pla Nacional 
de Vigilància entomològica en 

aeroports i ports

Simone Mariani

Expert en ecologia del mosquit 
tigre. Col·labora en projectes de 

seguiment i cartografia de les 
seves poblacions a Catalunya.

Pedro María Alarcón-Elbal

Expert en Entomologia 
Mèdica-Veterinària. Professor 
i investigador a la Universitat 
Agroforestal Fernando Arturo 

de Meriño de Jarabacoa, Repú-
blica Dominicana

Mikel Bengoa

Expert en el control d’adults 
de mosquit tigre. Director de 
la Consultoria Moscard Tigre.

Rosario Melero-Alcíbar

Experta en Entomologia Mèdica 
i Veterinària. Investigadora al Pla 
Nacional de vigilància Entomo-
lògica de ports i aeroports en 
front a vectors de malalties. 

Santi Escartin

Director de XATRAC. Participa 
al “Programa de Vigilància 

del Mosquit Tigre de Girona”. 
Coordinador de cartografies 
de punts de cria a Tarragona 

i Girona.

Maria Ángeles Puig

Experta en biologia i ecologia 
d’insectes aquàtics. Científica 

titular del CEAB-CSIC 

Ignacio Ruiz

Expert en Entomologia 
Mèdica-Veterinària. Investi-

gador al Centro de Investiga-
ción Biomédica de La Rioja 

(CIBIR)

Validació experta
L’equip d’experts valida  
i classifica les dades

Amb la supervisió del 
Dr. Roger Eritja

(Servei de Control de Mosquits 
del Baix Llobregat)

Informe Anual Mosquito Alert 2016

Resultats i èxits assolits el 2016
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2. Resultados de la validación experta 

El 2016, els experts han validat aproximadament 

unes 1.400 observacions enviades com mosquit 

tigre o de mosquit de la febre groga. Els experts 

3. Fiabilitat de les dades ciutadanes

Any rere any, la ciutadania reconeix millor el mos-

quit tigre i aprèn a fotografiar les seves caracterís-

tiques. Així, els experts assignen les categories de 

“possible” o “confirmat” segons la qualitat de les 

fotos. El 2016, el 40% de totes les observacions 

Categories
Mosquit 

tigre 
confirmat

Possible 
mosquit 

tigre

Mosquit febre 
groga 

confirmat

Possible 
mosquit febre 

groga

Altres 
espècies

No 
identificable

Número 
d’observacions 

de 2016

Característiques

Exemples

500 350

Es reconeix la 
ratlla blanca 

al cap i al 
tòrax

Es reconeixen 
altres caracterís-
tiques típiques 

de l’espècie

Es reconeix el 
dibuix en forma 
de lira al cap i al 

tòrax

3

Es reconeixen 
altres caracterís-

tiques típiques de 
l’espècie

0 300 250

Es reconeixen 
altres caracterís-
tiques d’altres es-
pècies de mosquit

La foto no permet 
reconèixer carac-
terístiques de cap 

espècie

www.mosquitoalert.com

classifiquen les fotos en categories per validar-

les. Les troballes amb les categories “Possibles o 

probables mosquit tigre” són les que correspo-

nen amb més certesa a mosquits tigre o mos-

quits de la febre groga:

2015 40%
2014 16%

2016 40%

% d’observacions validades que han obtingut la 
categoría de mosquit tigre “confirmat”

validades van ser mosquit tigre “confirmat”. 

A més, per primera vegada, el 2016 el nombre 

d’observacions “confirmades” va ser més gran 

que el de “possibles”. Això indica que cada vega-

da la gent fa fotos més bones.

 mosquit tigre 
“confirmat”

“possible” 
mosquit tigre

60%

2014
2015
2016

50%

50%

% d’observacions validades amb la categoria 
mosquit tigre “confirmat” respecte les de “possible”

Durant els 6 mesos d’activitat del 
mosquit tigre el 2016:

S’han enviat 7 observacions com a mosquit tigre. D’aquestes, 4 han estat valida-
des, de les quals 1 ha obtingut la categoria de mosquit tigre “confirmat”.AL DIA
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Selecció d’algunes de les millors fotos rebudes com a “mos-
quit tigre confirmat” (2014-2016)
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Fuente: Mosquito Alert



Mapa interactiu
Un mapa online per visualizar, 
compartir i analitzar observacions 
ciutadanes

Les observacions validades es publiquen 

al mapa interactiu de Mosquito Alert. Des 

d’aquesta interfície, es poden consultar i 

analitzar totes les observacions rebudes des

2014 fins a l’actualitat. 

El 2016, gràcies a la col·laboració de Dipsalut 

(Organisme de Salut Pública de la Diputació

de Girona), s’ha actualitzat el mapa in-

teractiu amb noves funcionalitats que 

permeten consultar i exportar les da-

des de les observacions d’una o diver-

ses zones. Aquestes noves eines faciliten 

el seguiment i control del mosquit tigre. 

Novetats del mapa

• Nous filtres: permeten seleccionar i 

combinar diferents capes temporals, 

tant d’anys com mesos, i de tipus de ob-

servació.

• Compartir vistes del mapa: per-

met compartir la vista del mapa se-

leccionada o una observació con-

creta amb el resultat de la validació. 

• Exportar dades: permet exportar i im-

primir fins a 300 observacions de la 

vista del mapa en un informe detallat.

• Zona privada: accés privat per ges-

tors de l’administració pública.

Més informació:

· Exporta dades del mapa

· Comparteix dades del mapa

17
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Resultats i èxits assolits el 2016

Foto pàg.16: Roger Eritja (c)

http://www.mosquitoalert.com/ca/exporta-dades-del-mapa-dobservacions-ciutadanes/
http://www.mosquitoalert.com/ca/comparteix-dades-del-mapa-dobservaciones-ciutadanes/
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Ciència
Estudi de l’expansió 
del mosquit tigre

Les observacions ciutadanes són útils per els 

científics en l’estudi de la distribució i l’expansió 

d’aquests mosquits. El treball científic de Mos-

quito Alert s’enfoca en el desenvolupament de 

mètodes i models predictius que combinen les 

dades ciutadanes amb les dades procedents 

d’altres fonts autoritatives. Per exemple, amb 

les dades d’altres fonts autoritatives com a en-

titats de seguiment o control, universitats, etc.

Aquests models són eines clau en la gestió de 

salut pública per avaluar el risc de la presèn-

cia d’arbovirus. A més, Mosquito Alert desen-

volupa eines i estudia les dinàmiques que es 

generen en processos de ciència ciutadana.

1. Mosquito Alert complementa el treball 
científic d’universitats i experts
Una única observació podria convertir-se en 

la primera cita d’aquestes espècies en un 

lloc determinat. Aquest tipus de troballes 

són importants, ja que trobar mosquit tigre

en un lloc concret implica la implementació 

de protocols de salut pública.

D’altra banda, el conjunt d’observacions 

formen una base de dades de gran interès 

científic. El 2016 hem modelitzat la distribu-

ció del mosquit tigre a Espanya, combinant 

les observacions de Mosquito Alert amb da-

des de fonts autoritatives que es basen en la 

detecció de l’espècie en el camp mitjançant 

trampes d’ovoposició o similars. La suma 

d’esforços i metodologies permet generar 

una font d’informació més potent.

Articles científics publicats

• Collantes F, …., & Mosquito Alert (2016). 

Updating the known distribution of Aedes 

albopictus (Skuse, 1894) in Spain 2015. Acta 

Tropica, 164, 64-68. [Veure publicació]

• Delacour-Estrella S, …, & AtrapaelTigre 

(2016). Primera cita del mosquito inva-

sor Aedes albopictus (Diptera, Culicidae) 

en Aragón: confirmación de su presencia 

en Huesca capital. Boletín de la Sociedad 

Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 58. [Veu-

re publicació]

19
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Resultats i èxits assolits el 2016

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001706X16306027
http://www.academia.edu/30335816/PRIMERA_CITA_DEL_MOSQUITO_INVASOR_AEDES_ALBOPICTUS_DIPTERA_CULICIDAE_EN_ARAG%25C3%2593N_CONFIRMACI%25C3%2593N_DE_SU_PRESENCIA_EN_HUESCA_CAPITAL
http://www.academia.edu/30335816/PRIMERA_CITA_DEL_MOSQUITO_INVASOR_AEDES_ALBOPICTUS_DIPTERA_CULICIDAE_EN_ARAG%25C3%2593N_CONFIRMACI%25C3%2593N_DE_SU_PRESENCIA_EN_HUESCA_CAPITAL


Presentacions a conferències 

científiques o tècniques

• 26 octubre 2016 Predictive Analytics. 

Smarter Crowdsourcing Zika - Online 

Conference. Organizers: Governance Lab 

(NYU, USA) & Inter-American Development 

Bank. Invited Participant (Bartumeus F).

• 24 octubre 2016 Taller Enfermedades 

Emergentes, Agencia de Salud Pública de 

Barcelona Barcelona, Spain. Invited Talk: 

Citizen Science Against Globalized Mos-

quito-Borne Diseases (Bartumeus F)

• 14 octubre 2016 X Reunión SEMTSI (So-

ciedad Española de Medicina Tropical y 

Salud Internacional). Barcelona, Spain. 

“La innovación en la medicina tropical: 

acercando el diagnóstico a las poblacio-

nes que lo necesitan”. Invited Talk: Citizen 

Science Against Globalized Mosquito-

Borne Diseases (Bartumeus F)

• 9-12 octubre2016 Ecobalt Conference 2016 

Tartu, Estonia. Talk. Mosquito Alert: Com-

bining Mobile Positioning Data with Citizen 

Scientists’ Observations to Better Track Di-

sease-Vector Mosquitoes (Palmer JRB).

• 3-7 octubre 2016 E-SOVE Intl. Conferen-

ce. Lisbon, Portugal. Invited Talk: Citizen 

Science Against Globalized Mosquito-

Borne Diseases (Bartumeus F).

• 3-7 octubre 2016 E-SOVE Intl. Conference. 

Lisbon, Portugal. Talk. The hitch-hiking ti-

ger: first experimental study on the passi-

ve transportation of Aedes albopictus by 

cars (Eritja R).

• 28 setembre 2016 Information Collec-

tion/Data Governance. Smarter Crowd-

sourcing Zika- Online Conference. Or-

ganizers: Governance Lab (NYU, USA) & 

Inter-American Development Bank. Invi-

ted Participant (Bartumeus F).

• 22 juny 2016 Workshop: Avaluació del 

risc d’introducció del virus de la Zika a Ca-

talunya. Agència de Salut Pública de Ca-

talunya Barcelona y ISGlobal. Talk. Mos-

quito Alert: citizens against globalised 

mosquito-borne diseases (Palmer JRB). 

• 14 abril 2016 Jornada Técnica sobre vigi-

lancia y control del mosquito tigre “Aedes 

albopictus”. Murcia, Spain. Invited Talk. 

Mosquito Alert: Proyecto científico de in-

formación y concienciación al ciudadano 

(Bartumeus F)

• 2-6 abril 2016 Population Association 

of America (PAA) 2016 Annual Meeting. 

Washinton DC, USA. Talk. Preparing for 

Chikungunya: Using ovitraps, citizen 

science, and human mobility data to im-

20

www.mosquitoalert.com
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prove epidemiological models in Nor-

theastern Spain (Palmer JRB)

• 2016. Jornadas Técnicas sobre Insectos 

Hematófogos (Eritja R)

Cites en treballs científics 

de tercers

• Bengoa et al. (2016). First record of Ae-

des albopictus (Skuse, 1894) (Diptera; 

Culicidae) from Minorca (Balearic Is-

lands, Spain). Journal of the European 

Mosquito Control Association

• Fernández-Villacañas MD (2016). El virus 

Zika en España: Estado de la cuestión a 

fecha mayo de 2016. Trabajo fin de Mas-

ter en Estudio de las Intervenciones en 

Emergencias, Catástrofes y Cooperación 

Internacional, Universidad Camilo José Cela.

21
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2. Mosquito Alert es consolida com a exemple 
de ciència ciutadana a nivell internacional

Al llarg del 2016 Mosquito Alert s’ha consoli-

dat com un exemple de bones pràctiques 

en ciència ciutadana a nivell internacional. 

S’ha inclòs en el llibre europeu de la informa-

ció geogràfica participativa i va ser seleccio-

nat per a ser presentat al Parlament Europeu 

en una activitat organitzada per l’Associació 

Europea de Ciència Ciutadana.

A més, hem començat a treballar eines de classi-

ficació de dades ciutadanes a través de tècniques 

d’aprenentatge automàtic (machine learning), que 

s’espera que en un futur no molt llunyà facilitin la 

feina d’experts i ciutadans en la validació de les 

fotos ciutadanes (validació experta i ciutadana).

Articles científics publicats

• Oltra A, Palmer JRB, Bartumeus F (2016). Atra-

paelTigre.com: enlisting citizens-scientists in 

the war on tiger mosquitoes. Chapter 22, pp. 

295–308. In: European Handbook of Crowd-

sourced Geographic Information. Eds. Capi-

neri C, Haklay M, Huang H, Antoniou V, Kettu-

nen J, Ostermann F, Purves R (Ubiquity Press).

• Rodriguez A, Bartumeus F & Gavaldà 

R (2016). Machine Learning Assists the 

Classification of Reports by Citizens on 

Disease-Carrying Mosquitoes (eds. Ga-

valdà et al). Proceedings of the First Work-

shop on Data Science for Social Good.

Presentacions en conferències 

científiques o tècniques

• 7 setembre 2016 MEP-Briefing  ‘Citizen Scien-

ce is not an idea – it´s the future’ (Members 

of the EU Parlament Briefing). Invited talk. EU 

citizens against globalised mosquito-borne di-

seases (Palmer JRB) 

• 19-21 maig 2016 First International ECSA Con-

ference. Berlin, Germany. Talk: Engaging citi-

zens for social good: Drawing on behavioural 

models from social influence technologies to 

improve disease vector reporting by citizen 

scientists (Piera J) 

www.mosquitoalert.com

Foto: Muki Haklay
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• 19-21 maig 2016 First International ECSA Con-

ference. Berlin, Germany. Poster by Palmer 

JRB, Oltra A, Bartumeus F. Mosquito Alert: ci-

tizen science vs globalized mosquito-borne 

diseases.

• 18 novembre 2016  Citizen Science Day. Bar-

celona, Spain. Talk. Disease vector surveillance 

in urban areas aided by citizen science: bene-

fits and barriers (Oltra A).

• 25 novembre 2016. II Encuentro Ciencia Ciu-

dadana. Medialab-Prado. Madrid. Charla. Di-

sease vector surveillance and control aided by 

citizen science (Oltra A). 

• Juliol 2016 Vespucci Institute on VGI & Policy: 

managing, integrating and targeting crowd-

sourced information. Fiesole (Italy). Asistentes: 

Oltra A.

Cites en treballs científics de ter-

cers

• Rodríguez García A (2016). Data classi-

fication system for the citizens science 

platform Mosquito Alert. Proyecto Final 

de Máster. Universitat Politècnica de Ca-

talunya-BarcelonaTech.

• Olcina Cantos et al. (eds.). Clima, sociedad, 

riesgos y ordenación del territorio. Alican-

te: Instituto Interuniversitario de Geografía, 

Universidad de Alicante; [Sevilla]: Asocia-

ción Española de Climatología, 2016. ISBN 

978-84-16724-19-2, pp. 215-224

• Gómez-Barrón et al. (2016). Voluntee-

red Geographic Information System 

Design:Project and Participation Guide-

lines. International Journey of Geo-Infor-

mation, 5:108.

Llibre europeu de la 
informació geogràfica 
participativa.
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Gestió
Un espai comú entre ciutadans 
i administració pública

Mosquito Alert col·labora amb l’administració 

pública per millorar el seguiment i control del 

mosquit tigre en zones on ja està establert i 

detectar-lo si arriba a llocs nous. Tant les dades 

aportades per ciutadans en els seus territoris, 

com els que ja estan disponibles en les adminis-

tracions o universitats són interessants per a les 

mesures de prevenció i control en espais privats 

i en la via pública.

“Una aposta per sumar esforços i
crear un espai comú entre

ciutadania i gestors”

1. Plataforma interactiva per facilitar el 
accés de gestors a les dades ciutadans

Gràcies a la col·laboració de Dipsalut amb 

Mosquito Alert, el 2016 hem desenvolupat

la primera fase d’una nova plataforma pri-

vada que facilita als gestors consultar i usar 

les observacions ciutadanes. Està disponible 

en 3 idiomes (català, castellà, anglès) i per-

met compartir vistes concretes del mapa o 

exportar observacions d’una zona concreta,

amb tots els seus detalls (identificador, 

coordenades, fotografia, notes, etc.).

Foto: Mosquito Alert; esq.: ECSA
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28

2. Kit especial per a gestors

Hem desenvolupat un kit gratuït per a ges-

tors, que conté material de sensibilització 

i educació ciutadana, adaptable a cada cas 

(ajuntaments, diputacions, etc.).

[Anar al kit]

3. Seguiment del mosquit tigre a Espanya amb 
el suport de Mosquito Alert

En 2014 es va detectar per primera vegada 

mosquit tigre a Andalusia i al Prepirineu ca-

talà gràcies a l’ajuda de Mosquito Alert. En 

2016, es va publicar el descobriment de la 

espècie a la Comunitat d’Aragó (Osca) grà-

cies també a Mosquito Alert (Decalour-Estre-

lla et al. 2016), i es va detectar mosquit tigre 

a la província de Lleida. En aquest any, es va 

actualitzar la distribució del mosquit tigre 

a Espanya, incloent els descobriments de 

Mosquito Alert (Collantes et al. 2016). Mos-

quito Alert, a més, segueix actualitzant any 

rere any les dades de presència de l’espècie 

a nivells territorials inferiors, com per exem-

ple a nivell municipal. 

Més informació Aragó: 

Delacour-Estrella et al. 2016

Més informació sobre la distribució 2015: 

Collantes et al. 2016

Aquests treballs s’han realitzat principal-

ment, en col·laboració amb:

• Departament de Patologia Animal de la 

Universitat de Saragossa

• Departament de Zoologia i Antropologia 

Física de la Universitat de Múrcia

“La participació ciutadana i l’ús de les noves 
tecnologies poden avançar fins a 2 anys la

detecció d’espècies invasores si es compara
amb els mètodes tradicionals “, 

S.B. Scyphers
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http://www.mosquitoalert.com/ca/kit-de-gestors/
http://www.mosquitoalert.com/ca/es-confirma-larribada-del-mosquit-tigre-a-arago-gracies-a-la-participacio-de-la-ciutadania/
http://www.mosquitoalert.com/ca/el-mosquit-tigre-ja-coneix-totes-les-provincies-de-la-costa-mediterrania-espanyola/


4. Col·laboració amb administracions públi-
ques de control vectorial i arbovirosis

El 2016 s’ha continuat amb la col·laboració 

indirecta o directa mitjançant convenis i 

protocols amb diferents administracions 

públiques encarregades del seguiment i 

control del mosquit tigre a Espanya.

• Comunitat de Madrid: signatura de 

protocol de col·laboració amb la Comu-

nitat de Madrid: introdueix Mosquito 

Alert en el programa de vigilància Ento-

mològica i Control Sanitari-Ambiental 

de Vectors Transmissors de Arbovirus 

(Dengue, Chikungunya i Zika) a la Comu-

nitat de Madrid. [+info]

“La gestió participativa dóna poder i
sensibilitza els ciutadans al mateix temps 

que redueix el risc per a la salut pública 
i millora la seva qualitat de vida”

 

29

Foto: ASPB
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http://www.mosquitoalert.com/ca/la-comunitat-de-madrid-continua-lliure-del-mosquit-tigre/


• Província de Girona: conveni de 

col·laboració amb Dipsalut, que ha per-

mès desenvolupar noves eines per mi-

llorar l’accés dels gestors a les obser-

vacions ciutadanes, especialment a la 

província de Girona. [+info]

• Ciutat de Barcelona: col·laboració 

contínua amb l’Agència de Salut Pública 

de Barcelona (ASPB), que participa en 

el projecte validant les dades ciutadans 

de Barcelona i incorpora aquesta infor-

mació en el seu programa de vigilància 

i control de mosquits.

El 2016, el 10% de les observacions ciu-

tadanes en aquesta ciutat van implicar 

algun tipus d’actuació en l’espai públic 

per part de l’ASPB, ja que corresponien 

a llocs en els quals l’ASPB disposava de 

poca informació prèvia. 

En un cas concret, una d’aquestes actuacions 

va servir per tenir controlada una zona de la 

ciutat amb anterioritat a la declaració d’un 

cas virèmmic, reduint així el risc de transmis-

sió de malalties. A més, s’han realitzat accions 

de comunicació i sensibilització ciutadana 

conjuntes. [+info]

• Ciutat de València: col·laboració amb 

l’Ajuntament de València: incorpora Mos-

quito Alert en el seu programa de vigilància 

i control de mosquits. En total, un 9% dels 

nous focus detectats a la ciutat en 2016 pro-

venien d’observacions de Mosquito Alert. 

[+info]

• Illa d’Eivissa: col·laboració amb els cinc 

ajuntaments de l’illa d’Eivissa, el Consell 

Insular d’Eivissa i TRAGSA, per incloure 

Mosquito Alert en el seu programa de 

seguiment i control. [+info]

A més, hi ha una col·laboració contínua 

amb les següents entitats o administra-

cions:

• Centre de Coordinació d’Alertes i Emer-

gències Sanitàries (CCAES) del Ministeri 

de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

• Institut Universitari de Malalties Tropi-

cals i Salut Pública de Canàries (Univer-

sitat de La Laguna) i Govern de Canàries.

• Servei de Gestió Forestal de la Direcció 

General de Medi Natural i Biodiversitat 

del Departament d’Agricultura, Ramade-

ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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http://www.mosquitoalert.com/ca/la-provincia-de-girona-sincorpora-a-la-patrulla-ciutadana-mosquito-alert/
http://www.mosquitoalert.com/ca/barcelona-desplega-una-nova-campanya-de-control-del-mosquit-tigre-demanant-la-complicitat-de-la-ciutadania/
http://www.mosquitoalert.com/ca/valencia-impulsa-una-nueva-estrategia-para-controlar-el-mosquito-tigre-con-la-colaboracion-de-mosquito-alert/
http://www.mosquitoalert.com/ca/eivissa-inclou-lus-de-lapp-mosquito-alert-a-la-seva-campanya-contra-el-mosquit-tigre/
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5. Ampliació de campanyes conjuntes de 
informació i sensibilització ciutadana

Durant 2016, Mosquito Alert ha arribat a 

la ciutadania gràcies a la col·laboració de 

diferents entitats i administracions públi-

ques que han col·laborat en la seva difusió. 

Entre ells destaquen:

• L’Agència de Salut Pública de Barce-

lona desplega en 2016 una nova cam-

panya de control del mosquit tigre de-

manant la complicitat de la ciutadania 

mitjançant Mosquito Alert.

• Dipsalut, el Servei de Control de Mos-

quits de la Badia de Roses i el Baix 

Ter, i els ajuntaments de la demar-

cació de Girona incorporen Mosquito 

Alert en diverses activitats de difusió de 

les campanyes de prevenció del mos-

quit tigre als seus territoris.

• El Govern de la Rioja informa Mosquito 

Alert a la seva pàgina web durant la cam-

panya de prevenció del mosquit tigre. 

[+info]

• Diversos municipis de Catalunya i 

València difondre el projecte Mosquito 

Alert entre la ciutadania, repartint els 

díptics del projecte, en les seves pàgi-

nes webs o a les seves xarxes socials.

http://www.riojasalud.es/profesionales/epidemiologia/alertas-epidemiologicas/informacion-sobre-el-brote-de-enfermedad-por-virus-zika
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Exemples: díptic de Mosquito Alert adaptat per l’Ajuntament de Xirivella.
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Comunitat i 
internacionalització
Més i millors dades

Cada vegada hi ha més territoris que apli-

quen mesures de control i envien dades amb 

l’app, gràcies a les eines de comunicació, di-

vulgació i educació del projecte.

1. Mitjans de comunicació
Durant el 2016 Mosquito Alert ha enviat 3 

notes de premsa i s’han realitzat 2 rodes de 

premsa, amb un total de 117 impactes en els 

principals mitjans de comunicació estatals (rà-

dio, televisió i premsa escrita). A més, el pro-

jecte s’ha convertit en una font fiable i rigorosa 

d’informació per a els periodistes que volen 

tractar la temàtica del mosquit tigre i altres te-

mes relacionats. [Ir al kit de prensa]

2. Articles de divulgació
Hem elaborat articles de divulgació sobre el 

projecte, la ciència ciutadana i els mosquits 

vectors de malalties en diversos blogs espe-

cialitzats.

• Bartumeus, F.,  Oltra, A. y Torres, M. (2016). 

Mosquito Alert acerca aún más la ciudadanía 

a la ciencia y la gestión. Blog CaixaCiència. Re-

cuperado desde: http://ow.ly/R7RG308ZcCX

• Bartumeus, F.,  Oltra, A. y Torres, M. 

(2016). El auge de la ciencia ciudadana: 

Mosquito Alert y CITCLOPS. Blog CSIC 

Abierto. Recuperado desde: http://digital.

csic.es/handle/10261/141377

• Torres, M. (2016). Mosquito Alert: ciencia 

ciudadana contra mosquitos que trans-

miten enfermedades. Tercer Milenio. He-

raldo de Aragón. http://ow.ly/aOUa308Zdc1

• Torres, M. (2016). Mosquito Alert: cien-

cia ciudadana contra mosquitos que 

transmiten enfermedades. Blog Caixa-

Ciència. Recuperado desde: http://ow.ly/

JG3H308ZcXY

• Oltra, A., Palmer, J.R.B. y  Bartumeus, F. 

(2016).  Objetivo: atrapar el tigre. Comu-

nicar la salud. La divulgación médica en los 

medios de comunicación. Métode (88). 

3. Comunicació digital
Durant el 2016, el web de Mosquito Alert 

ha rebut un total de 54.300 visites anuals, 

amb 41.900 usuaris únics.

Gestionem els comptes de Twitter, Face-

book i Youtube per informar a la ciutadania 

sobre les últimes novetats. 

• Facebook: 686 “M’agrada” 

• Twitter: 1.060 seguidors

Informe Anual Mosquito Alert 2016
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http://www.mosquitoalert.com/ca/mosquito-alert/oficina-de-premsa/
http://blog.caixaciencia.com/ca/-/mosquito-alert-acerca-aun-mas-la-ciudadania-a-la-ciencia-y-la-gestion?platform=hootsuite
http://digital.csic.es/handle/10261/141377
http://digital.csic.es/handle/10261/141377
http://ow.ly/aOUa308Zdc1
http://blog.caixaciencia.com/ca/-/mosquito-alert-ciencia-ciudadana-contra-mosquitos-que-transmiten-enfermedades?platform=hootsuite
http://blog.caixaciencia.com/ca/-/mosquito-alert-ciencia-ciudadana-contra-mosquitos-que-transmiten-enfermedades?platform=hootsuite
http://metode.es/revistas-metode/article-revistes/objetivo-atrapar-el-tigre.html
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4. Activitats de comunicació presencial 

Jornades i cursos dirigits a 

professionals

• Setembre 2016 Cursos de verano de la 

UIMP (Universidad Menédez Pelayo). 

Diálogos entre ciencia y sociedad: cultu-

ra científica en las instituciones públicas. 

Santander. Master class  (Oltra A). Cien-

cia ciudadana: más allá de la divulgación 

científica. Participación mesa redonda. 

Retos en cultura científica (Oltra A). 

• Juliol 2016 Taller per a periodistes “Una 

tortuga a la ciutat: gestió de la fauna 

urbana”. Animal Latitude Proyecto “Ani-

mals a la ciutat”. Barcelona.  Xerrada. 

Gestió de fauna invasora (Escartin S). 

• Juny 2016 Curs CSIC divulga. Cultura 

científica: divulgación y comunicación 

de la ciència. Madrid. Master class. Cien-

cia ciudadana: implicando a la ciudada-

nía en la ciencia (Oltra A). 

• Maig 2016 I Congrés CTEM Alfabetizació 

científica. València. Xerrada. Mosquito 

Alert: un exemple de ciència ciutadana 

(Torres M)

Xerrades dirigides al públic general

• Desembre 2016 Charlas Ecologistas en 

Acción. Bilbao. Xerrada: Ciencia ciudada-

na y gestión de especies invasoras y sa-

lud pública. Experiencias desde el proyec-

to Mosquito Alert (Oltra A).

• Octubre 2016 Taula rodona How Demo-

cratic Should Science Be? Barcelona. Xe-

rrada: “Presentació del projecte Mosquito 

Alert”. Organizat per Scientists Dating Fo-

rum (Torres M).

• Octubre 2016 Jornades Tècniques de 

Fauna Urbana. Animal Latitude, Projecte 

“Animals a la ciutat”. Barcelona. Xerrada: 

Gestió de fauna invasora (Escartin S).

Foto: Aritz Loiola/Argia (CC-BY-SA)
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5. Activitats i projectes educatius

L’educació i les campanyes de sensibilització 

són necessàries per lluitar contra els mos-

quits vectors de malalties. Desenvolupem 

programes i activitats educatives orientades 

al públic escolar i al públic general. També pro-

movem activitats learn by doing i tallers inno-

vadors sobre les mesures de control a les llars.

Projectes educatius

• Noves eines de participació en ciència ciu-

tadana: laboratoris de validació i co-creació 

per a Mosquito Alert (FECYT, Conv.2015, im-

plementat en 2016).

Enfocat a millorar la qualitat de les da-

des que aporta la ciutadania i a millorar 

el retorn d’aquesta informació al ciutadà. 

Aquest projecte fomenta el diàleg entre 

els científics i la ciutadania i potència el 

desenvolupament d’un sistema d’alerta 

ciutadà útil per a les administracions 

encarregades de la gestió i el control de 

aquests mosquits. 

També s’han desenvolupat metodologies 

i eines participatives amb dos tallers pre-

sencials orientats a un públic general en-

focats a fer fotos de mosquits útils per a 

la ciència ciutadana.

• Taller: “Taller de macrofotografia de 

mosquits i ciència ciutadana”. Orga-

nizat per Mosquito Alert. CosmoCaixa 

Barcelona, desembre 2016.  

• Taller: “Taller de macrofotografia de 

mosquits i ciència ciutadana”. Orga-

nitzat per Mosquito Alert. Medialab-

Prado Madrid. II Trobada Ciència Ciu-

tadana, novembre 2016.

· Descarrega la “Guia del fotògraf”

· Veure el vídeo del taller Medialab-Prado

http://www.mosquitoalert.com/wp-content/uploads/guia-taller-fecyt_pasos_CAT.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9uwhnVzxMiQ


• Projecte de desenvolupament de me-

todologies i eines educatives per rea-

litzar activitats innovadores en escoles, 

basades en metodologies learn by doing 

i en eines de webquest. Aquestes eines 

s’implementaran al llarg de 2017.

• Projecte Ciència ciutadana: educació 

i recerca (RecerCaixa, 2014-16), amb la 

participació de diferents institucions. En-

tre 2015-16 s’ha implementat un projecte 

educatiu pilot per apropar la ciència ciu-

tadana i el mètode científic a diferents es-

coles de Catalunya, sent Mosquito Alert 

un dels projectes participants.

· Web del projecte 

· Vídeo Mosquito Alert a les escoles

· Informe de l’impacte dels pilots educatius de 

ciència ciutadana a les escoles

• Projecte Ciència Ciutadana als Barris 

(Xarxa de Centres Cívics de Barcelona 

i Oficina de Ciència Ciutadana). La ini-

ciativa vol enfortir el teixit participatiu 

entre els ciutadans i emprendre accions 

sobre temàtiques socials i ambientals 

perquè la ciutadania tingui la oportunitat 

d’implicar-se en projectes d’investigació 

reals. Mosquito Alert s’implementa al Ba-

rri del Bon Pastor. [+info]

• Projecte pilot Mosquito Alert a la Xina. La 

Foundation Xina d’Educació Secundària 

(CFSS) ha iniciat un projecte pilot de Mos-

quito Alert en una escola situada a l’extrem 

oriental de l’illa de Hong Kong. Busca involu-

crar els estudiants en la ciència ciutadana i 

conèixer la problemàtica del mosquit tigre a 

aquesta regió asiàtica. [+info]

Fotos: (esq.) Escola Garbí Pere Vergés; (dreta) CFSS

www.mosquitoalert.com

https://cciutadana.wordpress.com/
https://vimeo.com/179332976
https://cciutadana.wordpress.com/2016/05/05/informe-impacte-pilots-de-ciencia-ciutadana/
https://cciutadana.wordpress.com/2016/05/05/informe-impacte-pilots-de-ciencia-ciutadana/
http://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/activitat/ciencia-ciutadana-als-barris
http://www.mosquitoalert.com/ca/la-primera-mini-patrulla-de-mosquit-alert-es-posa-en-marxa-a-hong-kong/


6. Altres activitats educatives dirigides al 
públic general

• Movilab Blanes. Taller sobre el mos-

quit tigre i Mosquito Alert. organitzat per 

CEAB-CSIC. Blanes, juny 2016.

•  Festival Ludivers. Estands amb material 

sobre el mosquit tigre i Mosquito Alert.

Escartín, S. Girona, juny 2016.

Informe Anual Mosquito Alert 2016

• Fira Ciència al Carrer. Estands amb mate-

rial sobre el mosquit tigre i Mosquito Alert. 

Escartín, S. Lleida, maig 2016.

• III Fira Tastets de Ciència. Estands amb 

material sobre el mosquit tigre i Mosquito 

Alert. Escartín, S. Reus, maig 2016.
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TELEVISIÓ

Annex. Selecció d’aparicions als 
mitjans de comunicació

QuèQuiCom TV3.  “Zika: mare con-
tra mare” (nov. 2016) 

DEUWATTS BTV.  “Canvi climàtic i es-
pècies invasores” (septiembre 2016) 

ESPAÑA DIRECTO TVE1.  Noticias 
(julio 2016) 

Telenotícies migdia TV3.  Cam-
panya de control de mosquit tigre 
(junio 2016) 

Informativos TVE1.  
L’Informatiu 2 (junio 2016) 

Inform. Antena3.  Cataluña pide ayuda ciuda-
dana para crear un mapa en el que se indique 
dónde habita el mosquito tigre  (junio 2016) 

Cuatro. Documental “Zika, aler-
ta sanitaria global” (junio 2016)

Notícies 3/24.  Una aplicació mòbil per 
alertar del mosquit del Zika (marzo 2016)

www.mosquitoalert.com
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PREMSA ESCRITA

Diari ARA. El mosquit tigre va arribar a 35 nous 
municipis el 2015 (octubre 2016) 

EL CORREO. Una alerta detecta a los dos mosqui-
tos más peligrosos (mayo 2016) 

37

El Periódico Catalunya. Els alumnes ja coneixen 
l’ “aegypti” i l’identificarien (mayo 2016) 

El Mundo. Teléfonos contra el virus Zika (marzo 2016) 
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PREMSA ONLINE

EL MUNDO (octubre 2016) 
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ABC (mayo 2016) LA VANGUARDIA (junio 2016) 

El Periódico (junio 2016) 
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La Razon  (marzo 2016) 

EL MUNDO (marzo 2016) 

El Periódico (marzo 2016) 

LA VANGUARDIA Natural (abril 2016) 
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Coordinació i agraïments 4
El projecte està coordinat per les institucions 

CREAF, CEAB-CSIC i ICREA, amb l’impuls de 

l’Obra Social “la Caixa”. 

Està cofinançat pel Ministeri d’Economia i Com-

petitivitat i la Fundación Española para la Cien-

cia y la Tecnología (FECYT) .

 

Agraïm especialment a totes les persones 

anònimes que col·laboren recollint i enviant 

dades amb l’app Mosquito Alert, difonent 

el projecte o aportant idees i suggeriments 

perquè aquest arribi més lluny. Sense aques-

ta col·laboració el projecte no seria possible. 

Mosquito Alert també és possible gràcies a 

la implicació de moltes entitats públiques i 

privades, i al suport de molts professionals.
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