
Estudi de l’afectació del mosquit tigre a la població de Sant Cugat                             Caracterització de les zones d’estudi 
 

4. Caracterització de les zones d’estudi 
 
       4.1.-Mirasol i Valldoreix 

 Mirasol i Valldoreix són dos municipis colindants a Sant Cugat del Vallès 
i pertanyents al Vallès Occidental.  

Sant Cugat és un municipi estès als vessants nord-occidentals de la serra de 
Collserola fins a l’inici de la depressió vallesana. Comprèn tres rieres diferents: 
la riera de Sant Cugat (que es forma als vessants de la serra), la riera de Rubí 
(que en part és límit occidental) i la riera de Vallvidrera (al límit meridional).  

La zona forestal (pins i alzines) ocupa 240 ha, localitzades sobretot al sector 
muntanyós. Els conreus de secà (800 ha) predominen sobre els de regadiu (74 
ha). El sòl urbà ocupa 2 621 ha. Un elevat percentatge d’aquestes hectàrees és 
degut a l’aparició d’urbanitzacions o barris residencials al voltant de Sant 
Cugat, tals com: Les Planes, Valldoreix, La Floresta, Mira-sol, Cal Montmany, 
colònia Montserrat, Sol i Aire i l’Arrabassada.  Aquests municipis han anat 
generant un creixement de la població notable en els últims anys. Així, al 2001 
la població de Sant Cugat era de 54.623 habitants i al 2005 ja contava amb 
70.514 habitants, un creixement força important en només cinc anys. Cal dir, 
però, que aquest increment de la població també s’ha vist afavorit per la 
immigració.  

Aquesta població es troba repartida en els diferents municipis de Sant Cugat 
(els més importants) de la forma següent (taula 4): 

Taula 4  - Distribució de la població de Sant Cugat (any 2005) 
Municipis  Població 2005 (habitants) 
La Floresta 3813 
Mira-sol 8156 
Les Planes 1103 
Sant Cugat 50584 
Valldoreix 6859 
Total 70514 

Font: Ajuntament de Sant Cugat 

El creixement donat a Sant Cugat dividit en districtes es reflexa a la taula 5.  

Taula5 . Creixement de la Població per districtes (1996-2003) 
Districte Habitants 

1996 
% respecte el 
total 

Habitant 
2003 

% respecte 
el total 

% 
increment 
entre 96-03 

Centre 
històric 

34.526  72 % 50.839 72% 47% 
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La 
Floresta  

2.998 6% 3801 5% 27% 

Les Planes 990 2% 1.111 2% 12% 
Mirasol 4.040 8% 7.999 11% 98% 
Valldoreix 5.091 11% 6.914 10% 36% 
TOTAL 47.645 100% 70.664 100% 48% 

Font: Elaboració pròpia a partir dades del Padró de Sant Cugat 

El creixement a tot Sant Cugat ha estat molt elevat de forma generalitzada a 
tots els districtes, però cal fer menció especial a Mirasol, que gairebé va 
duplicar els seus habitants en només set anys. S’ha de dir, però, que Mirasol és 
el districte amb major percentatge de cases que fan la funció de segona 
residència. 

Sant Cugat es troba a 124 metres d’alçada  i la seva extensió és de 48Km2. 

Mirasol 

Mirasol és un barri de Sant Cugat del Vallès, situat uns 600m a llevant del 
centre urbà i unit a Valldoreix (mapa 1,apartat 1.4). Està parcialment urbanitzat 
i format principalment per torres de segona residència, tot i que augmenta 
constantment la població resident. 

La zona urbanitzada es troba situada a una alçada de 136 metres. 

Valldoreix 

Valldoreix és una entitat municipal descentralitzada que disposa d’ajuntament 
pedani, a diferència de Mirasol, però que pertany a Sant Cugat del Vallès.  

Està situat als darrers contraforts septentrionals de la serra de Collserola (mapa 
1,apartat 1.4), a una alçada de 110 metres, i té caràcter totalment residencial, 
d’edificació aïllada tipus ciutat jardí, inicialment d’estiueig i després de primera 
residència, com també passa a Mirasol, però en aquest últim municipi en menor 
mesura.  

Les successives ampliacions han fet que romangués totalment enllaçat amb 
Mirasol, i parcialment amb La Floresta i els nuclis de Rubí i Sant Cugat. La 
seva densitat és desigual i es reparteix bàsicament en dues valls, la del torrent 
d’en Nonell i la del torrent d’en Llobet o de Can Badal. Els diferents sectors 
tenen diversos nivells d'urbanització i prenen els noms de les masies al voltant 
de les quals s'han format: el Mas Fuster al sud, el Mas Roig prop del castell de 
Canals, Can Montmany sota el Puig Madrona, el Mas Gener a l'extrem 
occidental i separat del terme de Rubí pel torrent dels alous i l'autopista 
Montmeló- el Papiol.  

El 1959 es va crear l'Entitat Local Menor de Valldoreix, precedent de l'actual 
entitat municipal descentralitzada. 
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4.2. Caracterització de les zones on s’han posat les 

ovotrampes 
 

Com s’ha explicat anteriorment a la metodologia, l’estudi de camp s’ha 
fet en dues    zones: Mirasol i Valldoreix. En cada una d’aquestes zones hi ha la 
part de control i la de tractament ubicades en determinats carrers dels 
corresponents municipis. Per a cada zona de control i/o tractament on s’han 
posat les 32 ovotrampes es descriu, a continuació, les característiques a què 
estaven exposades, és a dir, si estaven en zona obaga, solejada, etc. 
 
Mirasol 
 
Control 
 
Casa 1 
La primera casa de control triada, casa 1, es troba al Passeig del Baixador 
número 22, figura 14. És una casa de segona residència, de tal manera que les 
persones que hi viuen hi van en poca freqüència i per tant, no porten a terme 
les mesures  de prevenció del mosquit.  
 
Figura 14. Control: Casa 1 
 
 

 
 
Font: elaboració pròpia 
 
 

 Mostra 1A:  la primera ovotrampa s’ha situat sobre el mur de l’entrada 
de la casa, per la part interior d’aquesta i a la banda dreta. Tot el mur 
està cobert per una tanca. Durant el  matí la ovotrampa ha estat 
exposada al sol.    
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Mostra 1B: les característiques a les quals es troba la ovotrampa B són 
les  mateixes que la 1A, tot i que aquesta està a la banda esquerra i al 
costat de la porta exterior d’entrada a la casa. 
 

 
Casa 2 
La segona casa utilitzada com a control ha estat al costat de la casa 1, al 
Passeig del Baixador número 18. En concret, és un terreny que actualment 
està abandonat.  
 
Figura 15. Control: casa 2 
 

 
 
Font: elaboració pròpia 
 
 

Mostra 2 A: observant la figura 15, la ovotrampa 2A s’ha situat a mà 
esquerra i a la part inferior, per sota del xiprer (Cupressus sempervirens) i al 
costat de l’entrada. Posada en aquí, cal dir que durant el dia ha rebut rajos 
directes del sol.  

 
Mostra 2B: la mostra 2B es troba influenciada per les mateixes 

característiques, però s’ha posat al costat dret de la porta d’entrada, tot i que 
cal esmentar que ha estat més tapada ja que hi ha més abundància de xiprer 
(Cupressus sempervirens) i, per tant, que ha estat exposada a menys raigs  
solars, observar la figura 15.  
 
 
Casa 3 
Les dues ovotrampes  de la casa s’ubiquen al Passeig del Baixador número 28.  
En aquesta casa actualment no hi viu ningú, per això ha estat escollida com a 
zona de control. Les dues ovotrampes s’han posat en llocs on es pogués 
accedir sense haver d’entrar a dins la casa. 
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Figura 16. Control: casa 3 
 

 
 
Font: elaboració pròpia 
 

Mostra 3A: aquesta mostra s’ha amagat entre el xiprer (Cupressus 
sempervirens) per tal que tingués més humitat i estigués més amagada 
de la presència solar. 

  
Mostra 3B: la segona ovotrampa s’ha col·locat sota del xiprer 
(Cupressus sempervirens) que hi ha a l’entrada de la casa. En aquesta 
zona en cap moment del dia l’hi ha tocat el sol.  

 
Casa 4A 
La quarta casa de la zona de control amb les seves corresponents ovotrampes 
s’ha situat al carrer Alacant, número 9. 
Es tracta d’un terreny abandonat i una mica sec amb presència d’arbres, 
arbustos i herbes, observar figura 17. 
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Figura 17. Control: Casa 4 
 

 
 
Font: elaboració pròpia. 
 

Mostra 4A: el got amb la peça de Tablex®  s’ha situat a nivell del terra i 
entre les branques d’un arbust. En aquest lloc durant el dia no li ha tocat 
molt el sol.  
 
Mostra 4B: la segona ovotrampa de la casa 4 ha estat col·locada  entre 
els arbustos de la part dreta del terreny. Situada en aquest lloc li ha tocat 
menys el sol. 

 
 
Tractament 
 
La zona de tractament escollida es troba propera a la de control però amb una 
separació d’uns 100 metres 
 
Casa 1: 
La primera casa s’ha ubicat al Passeig del Baixador número 69. És una casa 
amb un jardí petit i amb plantes, figura 18. 
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Figura  18.  Tractament : Casa 1  
 

 
 
Font: elaboració pròpia 
 

Mostra 1A: la primera ovotrampa s’ha col·locat a la petita i allargada 
jardinera que hi ha a la casa, darrere del mur que dóna al carrer. 
Aquesta ha estat envoltada per una planta la qual li ha donat ombra. 

 
Mostra 1B: la segona ovotrampa s’ha posat a la mateixa jardinera, però  
situada  al costat esquerre de la casa. En aquí, li ha tocat una mica més 
el sol en comparació a l’anterior ovotrampa. 

 
 
Casa 2  
La segona casa on s’han posat les dues ovotrampes també es troba al Passeig 
del Baixador número 62, figura 19. 
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Figura 19. Tractament: casa 2 
 

 
 

Font. Elaboració pròpia 
 
 

Mostra 2A:  la mostra 2A s’ha col·locat al costat dret de la porta principal 
d’entrada de la casa, sobre el mur i a la part que queda tapat per poca 
abundància de fulles. 

  
Mostra 2B: s’ha situat a l’altra banda de la casa que dóna amb el carrer 
de Salamanca. La ovotrampa també s’ha posat entre les fulles que hi ha 
al mur tot i que hi ha més abundància de fulles. 

 
Casa 3 
Les ovotrampes de la casa 3, s’han ubicat a l’avinguda de Barcelona número 
70, figura 20. Cal tenir present que davant d’aquesta casa, a uns vuit metres,  
hi ha una zona de terreny abandonat, per tant, ningú s’ocupa de portar a terme 
mesures de prevenció del mosquit. Això podria influenciar als veïns pròxims 
fins a 400 metres, i si en aquest cas, hi hagués presència del Aedes albopictus.  
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Figura 20. Tractament: casa 3 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia 
   
 Mostra 3A: aquesta mostra ha estat col·locada sobre uns dels murs de  
 la façana principal de la casa 3. Situada en aquest lloc durant el matí li                  
           ha tocat el sol    
 

Mostra 3B: la mostra ha estat posada al costat esquerre de la casa, 
sobre un altre mur i tapat per les fulles d’heura (Hedera helix) de la casa 
veïna. 

 
Casa 4 
 
Aquest últim lloc de Mirasol, on s’han posat les mostres 4A i 4B s’ha ubicat al 
Passeig del Baixador número 70, observar figura 21. Aquesta casa es 
caracteritza per tenir una mica de jardí amb plantes a la part de davant . Es 
 pot esmentar que  aquest lloc dóna la sensació que la ovotrampa està en 
condicions d’elevada humitat, ja que, a part de tocar-li poc el sol, el jardí està 
sotmès a una activitat de reg destacada. 
La part de darrere també té jardí tot i  que hi toca més el sol en comparació a la 
part de davant de la casa i que dóna al carrer.  
 
 
 
 
 
Figura 21. Tractament: casa 4 
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                         Font: Elaboració pròpia 
 

Mostra 4A: la mostra ha estat col·locada a la part de davant que s’ha 
descrit anteriorment. Concretament la seva ubicació ha estat entre una 
jardinera amb terra i amb plantes pel voltant. Durant el dia no li ha tocat  
el sol i la presència d’humitat es creu destacable. Observar figura 22. 
 
 
Figura 22. Situació mostra 4A de tractament 
 

 
 

 Font: elaboració pròpia 
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Mostra 4B: ha estat situada a la part de darrere de la casa, on també  hi 
ha jardí. Per ser més precís s’ha posat sobre una de les jardineres a les 
quals al matí els tocava una mica el sol. 
 
Cal destacar que la família que hi habita s’ha queixat que a la zona de 
darrere de la casa hi ha una piscina amb aigua bruta i amb un petit jardí 
(figura 23), per tant,  on els veïns no tracten l’aigua de la piscina i això 
pot ser un bon lloc com a focus de mosquits.  
 
Figura 23. Piscina: possible focus del mosquit  
 

 
  

Font: elaboració pròpia 
  
 
Valldoreix 
 
 
Control 
 
Casa 1 
La casa 1 corresponent a la zona de Valldoreix i concretament com a zona de 
control s’ha ubicat al carrer Mas Fuster número 2 (figura 24).  És un terreny 
abandonat, caracteritzat per ser una zona amb herbassar sec i bastant llarg. 
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Figura 24. Control: casa 1 
 

 
 
Font:  Elaboració pròpia 
 

Mostra 1A:  dins del terreny la mostra 1A s’ha posat al fons i al costat 
dret. La ovotrampa ha estat envoltada per herbes i durant els matins li ha 
tocat el sol. Observar figura 25. 

 
Figura 25. Situació mostra 1A de control 

 

 
Font: elaboració pròpia 
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Mostra 1B: aquesta mostra s’ha col·locat al costat esquerre del terreny 
on no li ha tocat directament el sol ja que ha estat més amagada entre 
les herbes. 

 
Casa 2 
 
La segona casa també ha estat ubicada al carrer Mas Fuster número 12, figura 
26. La casa és de segona residència de manera que la família i és en poca 
freqüència i no porten  a terme les mesures de prevenció en contra del mosquit. 
 
 
Figura 26. Control: casa 2 
 

 
 
Font: elaboració pròpia 
   

Mostra 2A: la situació de la ovotrampa ha estat entremig del xiprer 
(Cupressus sempervirens) que presenta la casa (figura 26).  
 
 
Mostra 2B: la segona ovotrampa  s’ha posat uns dos metres a la dreta 
de la mostra A i també entremig del xiprer (Cupressus sempervirens). El 
lloc d’aquesta segona trampa es podia presenciar que estava poc cuidat 
i sec (figura 27) cosa que ha afavorit com a zona triada per fer el control. 
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Figura 27. Lloc on s’ha posat la mostra 2B 
 

   
 Font: elaboració pròpia 
 
Casa 3 
Les dues ovotrampes de la casa 3 han estat col·locades al mateix carrer: Mas 
Fuster número 13, figura 28. També és caracteritzada per ser una casa de 
segona residència a la qual no es porten a terme les mesures de prevenció de 
l’espècie i per tant, és una zona adequada per utilitzar-la com a zona de 
control. 
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Figura 28. Control casa 3 
 

 
 

Font: elaboració pròpia 
 
Mostra 3 A:  la primera  mostra de la casa 3 ha estat posada al interior 

de la casa, concretament al pati. En aquí ha estat al costat d’un petit arbust on 
durant part del dia li ha tocat el sol. 
 

Mostra 3B: ha estat col·locada entre l’heura (Hedera helix) que es pot 
apreciar a la figura 28. Situada en aquí les condicions a la que ha estat 
exposada és la dels rajos solars que passaven per la heura. 
 
Casa 4 
La quarta casa escollida com a zona de control també s’ha ubicat al carrer Mas 
Fuster número 17. Es tracta d’una casa que actualment està en construcció de 
tal manera que és adequada com a zona de control ja que no hi ha cap 
persona que s’ocupi de portar a terme mesures de prevenció. Afegir que si hi 
ha gent de l’obra treballant segurament hi ha pots, galledes, etc on es pot 
acumular aigua i per tant, ser un focus de posta d’ous pel mosquit tigre.  
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Figura 29. Control: casa 4 
 

 
 

Font: elaboració pròpia 
 

Mostra 4A: el got amb el tablex® s’ha situat al mur dret del costat de la 
porta i mig tapat amb el xiprer (Cupressus sempervirens)  de tal manera 
que el sol no hi toqués directament. 

 
Mostra 4B: aquesta segona mostra s’ha col·locat al costat esquerra de 
la porta de la casa en construcció i concretament en el xiprer (Cupressus 
sempervirens) que s’aprecia clarament a la figura 29. 

 
 
 
Tractament 
 
Casa 1 
La primera casa com a zona de tractament s’ha ubicat al carrer Advocat 
número 8, figura 30.  És una casa amb jardí i piscina.  
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Figura 30.  Tractament: casa 1 
 

 
 
Font: elaboració pròpia 
 

Mostra 1A:  la col·locació de la ovotrampa ha estat a sobre el mur i  al 
costat esquerra de la casa (figura 31).  Concretament s’ha posat 
entremig d’un test i on durant el dia li ha tocat el sol. 
 
 
Figura 31. Lloc ovotrampa mostra 1A 
 

 
 

Font: elaboració pròpia 
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Mostra 1B:  aquesta s’ha posat  sobre un dels murs del costat esquerra 
de l’entrada principal de la casa i a darrere d’un test d’una planta. 
 

 
Casa 2 
La segona casa s’ha ubicat al carrer Advocat número 7, figura 32. La casa 
presenta una entrada amb una mica de jardí, una petita bassa on hi ha peixos 
carpa ( els quals es mengen les larves de mosquit tigre; figura 33) i a la part de 
darrere hi ha una piscina. Al costat d’aquesta hi ha un tros de jardinera llarga 
amb plantes. En general és una zona bastant obaga i humida. 
 
Figura 32. Tractament: casa 2 
 

 
 
Font. Elaboració pròpia 
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Figura 33. Bassa on hi ha peixos carpa 
 

 
Font: elaboració pròpia 
 

Mostra 2A: el got amb el Tablex® s’ha posat al costat del rec que es pot 
apreciar a mà esquerre de la figura 34. En aquí la ovotrampa ha estat 
envoltada per plantes i en ser una zona on no l’hi toca molt el sol durant 
el dia ha tingut humitat. 
 

 Figura 34. Ubicació de les mostres 2A i 2B de tractament 

 
 
Font: elaboració pròpia 
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Mostra 2B: aquesta segona ovotrampa s’ha posat al mateix lloc que la 
mostra A, però separada un parell de metres. 

 
 
 
Casa 3 
La casa 3 s’ha ubicat molt a prop de la casa 2, justament al mateix carrer 
Advocat, però el número 14, figura 35. Els murs del jardí estan tapats per xiprer 
(Cupressus sempervirens). Al interior de la casa hi ha una part que hi ha jardí i 
una piscina. 
  
Figura 35. Tractament: casa 3 
 

 
 

 Font: Elaboració pròpia 
 
 

Mostra 3 A:  la ovotrampa ha estat col·locada a sobre un dels  murs de 
la casa. Durant el dia l’hi ha tocat el sol. 
 
Mostra 3B: la segona ovotrampa també s’ha col·locat a uns dels murs 
de la casa, però al costat esquerra i també ha estat influenciada pel sol.  

 
Casa 4 
Casa també ubicada al carrer Advocat, número 17, figura 36. La part de davant 
de la casa hi ha plantes i a darrere hi ha una mica de jardí. Cal esmentar que a 
la part de darrere durant el dia no hi toca gaire el sol. 
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Figura 36.Tractament: casa 4 
 

 
 
Font:  Elaboració pròpia 
 

Mostra 4A: aquesta mostra s’ha col·locat entremig de plantes que hi ha 
a la part de darrere la casa, figura 37. La ovotrampa ha patit pocs rajos de sol 
durant el dia.   
 
Figura 37. Part de darrere la casa on s’ha posat la mostra 4A  
 

 
 

Font: elaboració pròpia 
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 Mostra 4B: la última mostra també s’ha situat a la part de darrere (figura 
38), però s’ha col·locat  al costat del tronc d’un arbre que l’hi ha donat ombra de 
tal manera que en cap moment ha estat exposada al sol. 
 
Figura 38. Ubicació mostra 4B de tractament 
 

 
 
Font: elaboració pròpia 
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