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El mosquit tigre arriba a Tordera i
l’Ajuntament recomana «prevenció»
 Estan a l’espera que la Generalitat activi mecanismes de control mentre les queixes proliferen
CARLES COLOMER

El poblat iber de Montbarbat.

TORDERA | E.B.

L’expansió de la plaga del mosquit tigre és un fet. Si en l’edició de
dijous aquest diari informava que
s’havien detectat mosquits tigre
adults a una urbanització de Blanes i en dues de Lloret de Mar, ara
és l’Ajuntament de Tordera (Maresme) que admet, després de
comprovacions fetes per la Generalitat, que a la urbanització de Mas
Móra -a tocar de Blanes- s’hi ha
trobat presència d’aquest insecte,
que porta de cap la demarcació de
Girona des de fa uns dies després
que es trobessin les primeres larves a Roses i l’Escala (Alt Empordà). Tot i que només s’ha confirmat
que n’hi ha a Mas Móra, tot fa pensar, segons el regidor de Medi
Ambient, Carles Aulet (CiU), que
en puguin aparèixer en d’altres
zones.
De fet, el consistori està rebent
continuament mostres i peticions
de veïns d’altres zones de Tordera
que comprovin si els mosquits
que els porten són o no d’aquesta
espècie. Un d’ells és en Carles
Martínez, que viu a la urbanització propera a Fibracolor i assegura que els mosquits que han picat
tota la seva família són d’aquesta
mena, tot i que Aulet assegura
que els mosquits trobats en aquest
residencial s’han enviat al Departament de Medi Ambient procedents i «són d’un altre tipus». Ara,
però, no es pot descartar que l’espècie de la fiblada dolorosa s’hi
hagi també instal·lat.
El mètode de control que s’utilitza a les comarques de Barcelona per controlar l’expansió d’aquest mosquit és diferent del seguiment que es fa a Girona, on el
Servei de Control de Mosquits de
la Badia de Roses i Baix Ter fa una
vigilància de l’insecte a través d’un
conveni amb la Diputació de Girona i  municipis afectats o que

Busquen una
muralla a
l’assentament
ibèric del turó
de Montbarbat
LLORET DE MAR | DdG

Fa pocs dies veïns de Mas Móra van alertar el consistori de la presència del mosquit tigre.
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L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
El CAP de Tordera no ha atès
ningú per picades de mosquit
El regidor de Medi Ambient assegura que des del centre d’atenció primària asseguren que de
moment no s’ha atès ningú per picades de mosquit tigre. Les picades de
mosquit tigre però no es poden diferenciar de les d’altres mosquits i la
seva reacció depèn de les defenses
de cada persona, pot ser una picada
dolorosa però no té cap peculiaritat
que la diferenciï de la resta.



Aquest és un dels mosquits capturats a la urbanització de Fibracolor.

es volen afegir a la prevenció. A
Tordera, explica el regidor, «enviem
per missatgeria els mosquits i en 
hores la Generalitat ens confirma
si ho és o no» i seguidament, els
agents rurals instal·len «trampes
en la zona on s’han trobat» per

controlar fins a quin punt l'insecte està estès, ressalta Aulet. Aquest
sistema és el que es durà a terme
a partir de la setmana que ve a la
urbanització Mas Móra.
Tot i les actuacions, per Aulet tot
passa primer per la prevenció i re-

corda que per evitar la proliferació
d’aquest mosquit «cal evitar les petites basses i aigües estancades» ja
que és on posen els ous. Per això
aconsella que es buidin els pneumàtics vells, els plats dels testos i
jardineres, entre d’altres.
CARLES COLOMER

Riudellots estrena casa
de cultura a l’edifici de
l’antic Ajuntament
 L’equipament ha costat

prop de 432.000 euros i té
una sala d’exposicions,
biblioteca i una sala d’actes

L’equipament estarà obert
cada dia i oferirà cursos de
tota mena per a la gent del
municipi

RIUDELLOTS DE LA SELVA | E.B.

 anys havia estat l’escola de Riudellots i que ara ha d’esdevenir «un
centre de cultura pel poble», va ressaltar l’alcaldessa de Riudellots,
Montserrat Roura (CiU). L’acte
d’inauguració va comptar amb la
presència del delegat de la Generalitat a les comarques gironines
Jordi Martinoy, que va destacar
que un municipi com Riudellots,

Riudellots de la Selva compta des
d’ahir amb un nou equipament
municipal, la nova casa de cultura. Aquest està situat a l’edifici de
l’antic consistori i es va inaugurar
ahir amb motiu de la Diada de Catalunya amb molta afluència de visitants que van aprofitar el dia
festiu per visitar un edifici que fa

La nova biblioteca és un dels espais amb nou serveis.

que compta amb grans infraestructures com l’aeroport o un gran
polígon industrial «no estaria compensat sense equipaments més
socials i culturals».
La casa de cultura és un edifici
de tres plantes i fins l’any  ha-

via funcionat com a ajuntament. A
partir d’ara però, tindrà una nova
vida i acollirà una sala d’exposicions on hi haurà mostres cada
mes; la nova bilioteca, que està
equipada amb espais que fins ara
no exisitien com una secció per als

La campanya d’excavacions del
poblat ibèric del turó de Montbarbat, a Lloret, se centrarà enguany a intentar trobar la muralla
que recorria el perímetre de l’assentament, habitat entre els segles
IV i III abans de Crist. Si bé les
prospeccions anteriors s’havien
centrat a recuperar la trama urbana de l’assentament i les estructures dels habitatges, enguany
s’excavarà l’entrada del recinte,
un espai fins ara no estudiat. Un
equip de sis arqueòlegs hi treballaran durant tot el mes i el darrer
cap de setmana de setembre s’hi
celebrarà una jornada de portes
obertes per mostrar les troballes de
la campanya i explicar quines noves aportacions ofereixen en el
coneixement de la vida dels pobladors ibers.
Les excavacions al jaciment de
Montbarbat van iniciar-se el .
Des de llavors es duen a terme
cada mes de setembre. En aquest
temps s’ha excavat una tercera
part del recinte, que té una extensió de . metres quadrats. El ritme de les excavacions no és massa «elevat», va reconèixer la regidora de Patrimoni Cultural de Lloret Laura Bertran (CiU) a Nova Ràdio Lloret, perquè, va assenyalar
l’edil, la possibilitat de fer-hi estudis va lligada directament als pressupostos de les administracions i
les subvencions que oferten.
infants i un racó de lectura. L’equipament també compta amb
una sala d’actes i de formació,
una aula-taller, sala de reunions i
sala de premsa, entre altres. Aquest
espai que estarà obert cada dia s’hi
programaran crusos de tota mena:
de llengua, dibuix, pintura, gimnàs,
cursos d’informàtica o d’escultura, entre altres.
La restauració ha costat .
euros en total i ha estat finançada
pel programa europeu Feder amb
. euros, un ajut de la Diputació de Girona de . euros
i l’Ajuntament sols n’ha pagat
. euros. Pel que fa al mobiliari, la Diputació n’ha subvencionat . euros i l’Ajuntament
n’ha hagut d’invertir .. Per
Roura aquest edifici històric del
centre neuràlgic de Riudellots s’ha
reformat de tal manera que s’ha
convertit en un espai amb un «disseny modern, sense barreres, auster i amb llum».

