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Aquesta és la història de la Piques i el seu llarg viatge, quan només era un ou, 
fins al nostre país. La Piques es va convertir en una mosquit tigre molt inquieta 
i viatgera a qui li agrada picar a tothom sense miraments. Cal saber que, si no 
anem amb compte, té una picada molt molesta, per la irritació que produeix, i que 
després dura molts dies. 

Aquest relat us servirà per saber com fer-la fora i com foragitar-la de les nostres 
terrasses i jardins sense estalviar-li una bona plantofada, si fa al cas. 
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La mare de la Piques, que es deia Ratlles, va néixer en un llogarret del sud-est 
d’Àsia, però tenia parents a d’altres llocs del món. Va néixer al forat minúscul d’un 
arbre, i ja de ben infantó es veia a venir que seria de mena molt ferotge, i això que 
aleshores encara era un animalet aquàtic que compartia el bany amb d’altres larves 
com ella.
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La Ratlles s’ho passava d’allò més bé picant aquí i allà, i, de passada, traspassant 
malalties com el dengue, pròpia de les seves latituds d’origen. Tenia una idea: enviar 
la seva descendència arreu del món, i, per què no, començar per Europa.
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Després de madurar la idea, va decidir enviar els seus ous lluny de casa seva i, 
sense pensar-s’ho ni un moment, va pondre els ous en un pneumàtic usat, en un 
vaixell molt gros, camí d’Europa.
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Quan van arribar a Catalunya, al cap de poc temps la Piques es va fer gran 
i es va posar en contacte amb d’altres mosquits que havien arribat de diferents 
llocs, alguns, també, enganxats als pneumàtics. La Piques havia cercat bons 
punts d’acumulació d’aigua on poder instal·lar-se còmodament. La seva missió 
era reproduir-se, deixar els ous ben amagats. 
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La situació començava a ser un problema per a la gent que compartia espai vital 
amb els mosquits.

La Piques i els altres mosquits s’havien instal·lat en llocs adients per tal de pondre  
els ous: cubells amb restes d’aigua, safarejos, plats de sota dels testos, els recipients 
on beuen les nostres mascotes.... I, per una casualitat d’aquelles que no sabríeu 
explicar, la terrassa que més els va fer patxoca era la d’en Joan, un biòleg jubilat que 
vivia sol amb el seu gos, el Clopes. 
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Aquell mateix dia havia arribat a casa d’en Joan un tríptic de l’Ajuntament on 
es posava la població al corrent del fet que s’havia detectat la presència de molts 
mosquits tigre a la ciutat. En Joan estava una mica amoïnat. Va pensar que això era 
cosa de tots i va decidir ajudar l’Ajuntament per informar la població. Ell i una colla 
de marrecs que tenien el costum de visitar-lo cada tarda també ajudarien a distribuir 
els tríptics informatius, aprendrien a evitar la posta d’ous, a eludir les picades i, si feia 
al cas, també a curar-les. En Joan va trucar a l’Ajuntament i aquella mateixa tarda va 
començar la campanya.
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Fins llavors la Piques no en sabia res, de tot plegat, només va veure molt de 
moviment a la terrassa d’en Joan. Un cop va arribar tothom, en Joan va començar la 
feina assenyalant els punts estratègics on podien créixer les larves. En Joan i els seus 
joves amics van decidir dur a terme la seva col·laboració amb l’Ajuntament informant 
veïns, amics i familiars. 
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La campanya, doncs, ja està en marxa i en Joan i la seva colla es troben cada 
tarda per tal de repartir els tríptics a tothom que els vol agafar. A en Joan li agrada 
fer rotllana al parc on hi ha els gronxadors i tothom l’escolta per saber bé què cal 
fer. L’Ajuntament ha volgut atorgar al Joan i la seva colla una distinció, una placa 
d’agents antimosquit, en reconeixement de la seva tasca de col·laboració, i tots 
aquells nens i nenes disposats a fer la vida impossible a la Piques i els seus amics 
podran aconseguir-la. 
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Les coses començaven a anar malament per a la Piques, i aquella mateixa nit 
es van trobar per parlar del seu futur. La seva vida es complicava. Començava a 
tenir la gent en contra i la gent estava cada cop millor informada. En Joan i la seva 
colla no la deixarien viure en pau, explicant a tothom com prevenir l’expansió del 
mosquit tigre i com actuar un cop es localitzés.



24 25

Tot plegat va fer pensar molt a la Piques i a les seves col·legues, i van decidir 
marxar a una altre barri, però el que no sabien era que tothom estava participant en 
la campanya i que tothom començava a estar informat. 

La gent de la ciutat s’havia conscienciat de la problemàtica bàsica de la plaga i no 
estava disposada a baixar la guàrdia.
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La Piques provà sort en aquelles terrasses de gent que encara no havia rebut 
la informació, però no faltara gaire perquè passi algú de la colla o algun tècnic de 
l’Ajuntament. Eradicar la plaga és cosa de tots i la colla d’en Joan cada vegada té més 
membres actius, que en saben més i que tenen més consciència del problema.
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Ara en Joan i la seva colla de joves amics poden estar ben tranquils xerrant a la 
terrassa al costat del Clopes, que no les té totes i s’ha procurat una lupa per tal de no 
baixar la guàrdia. Sembla en Sherlock Holmes, oi? 
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treballem
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Ordena les fotografies de les fases
de creixement del mosquit t igre

Observa el dibuix. 
Escriu el nom de les parts
del mosquit t igre
on correspongui

pota
ales
fibló
cap
cos pota
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Assenyala el paisatge d’on és 
originari el mosquit t igre

On et sembla que pot pondre els ous
la Piques? Posa-hi un gomet:
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Confeccioneu aquest mòbil seguint les instruccions:

Què necessiteu?

Com ho feu?

Cartolina negra
Una mica de cartolina blanca
Una mica de cartolina blava
Una mica de cartolina taronja
Pega
Bastons de fusta
Cordill prim de cotó
Colors
Retolador negre gruixut

Dibuixeu sobre la cartolina els quatre mosquits, seguint el model, tot seguit retalleu les ratlles, 
el barret i la cartera i ho enganxeu sobre el dibuix. Finalment, munteu el mòbil tal com ho teniu a la fitxa.

Activi tat:
Modela amb pasta de sal un mosquit t igre
Avui fareu un mosquit tigre de pasta de sal 
(podeu utilitzar-la per a treballar com si fos plastilina o fang)

Material:

Nota:

2 vasos de farina
1 vas de sal
1 vas d’aigua

Ho barregeu tot en un bol. Treballeu la pasta fins a aconseguir una textura semblant a la del fang.
Quan sigui fàcil de treballar, podeu començar a fer el mosquit. Un cop sec, ho podeu pintar
amb tèmpera o pintura plàstica.

També ho podeu enfornar, amb l’ajut d’un adult, uns 30 minuts a 180 graus.

Activi tat:
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Resol aquest encreuat: Busca en aquesta sopa de l letres e l  nom de 4 l locs on pot
pondre les larves el  mosquit  t igre

Sopa de l letres

J P E O D E G P
S G X S W C H L
O A G V R 0 0 A
R G F U D L P T
F J H A F E L S
J O G U I N A X
M Y I H T E N C
N T E U A M T Y
T I G L B X E G
G O Q A L E S P
G A L L E D A M

1

2

3

4
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Fes una l l is ta dels  l locs on podem trobar larves de mosquit 
t igre s i  no tenim cura

Dibuixa un mosquit tigre

Per recordar:
El tríptic que l’Ajuntament
va fer arribar a tota la ciutat

Fitxa informativa:

Model de la placa 
atorgada als col·laboradors

de la campanya, 
els agents antimosquits
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Per a la redacció d’aquest conte 
hem comptat amb la supervisió 
tècnica del Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat.


