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Hem creat una societat globalitzada, però no sols les 
poblacions humanes estan cada vegada més inter-
connectades. El moviment d’espècies invasores i els 
vectors de malaltia en les nostres rutes migratòries i 
comercials presenten problemes seriosos de canvi de 
l’entorn i noves amenaces per a la salut pública (Crowl, 
Crist, Parmenter, Belovsky i Lugo, 2008; Lounibos, 
2002). Aquesta tendència és clara en el cas del mosquit 
tigre asiàtic (Aedes albopictus) (Delacour-Estrella et 
al., 2015), una espècie invasora del sud-est asiàtic que 
s’ha estès per tot el món (Hawley, 1988) i ja és comu-
na al sud-est d’Europa (European Centre for Disease 
prevention and Control [ECDC], 
2015). El mosquit tigre és cone-
gut per picar de manera agressi-
va durant el dia i, principalment, 
per ser vector de moltes malalties, 
incloent-hi el dengue i el chikun-
gunya (Paupy, Delatte, Bagny, 
Corbel i Fontenille, 2009). Es va 
detectar a Espanya per primera 
vegada el 2004 (Aranda, Eritja i 
Roiz, 2006) i ja s’ha establert en 
tota la costa mediterrània espa-
nyola (Alarcón-Elbal et al., 2014), 
on representa una amenaça per a 
la salut pública i degrada la qua-
litat de vida dels seus habitants, a 
més de danyar el sector turístic, 
que té la seua temporada alta a 
l’estiu, just en el moment en què 
l’espècie és més activa.

L’eficàcia dels programes pú-
blics de gestió (a escala regional 
o nacional) per a la vigilància i 
control dels mosquits tigre és li-
mitada. Sabem que els mosquits tigre es reprodueixen 
en recipients petits amb aigua, abundants en l’entorn 
urbà. Aquests petits dipòsits amb aigua no es troben 
únicament en espais públics (fonts, desaigües), sinó 
també en zones privades, com els plats que la gent 
posa sota els tests a balcons i patis. Aquests desafia-
ments per a la gestió es compliquen per la importació 
constant de mosquits des d’altres àrees (transport de 

béns a llarga distància per mar i aire) i la redistribució 
constant que experimenta amb rangs establerts asso-
ciats amb el moviment de vehicles particulars i altres 
patrons rutinaris de mobilitat humana (per exemple, el 
camí diari a la feina, la mobilitat de cap de setmana 
entre la primera i la segona residència o el transport 
local de béns). Tot això crea un problema molt com-
plex. Els grups d’interès de salut pública troben ex-
tremadament difícil minimitzar els riscos epidemiolò-
gics i els costos dels programes de control i vigilància 
es disparen fàcilment. A França, per exemple, la lluita 
contra els mosquits tigre costa 4,5 milions d’euros 

l’any, despesa que la converteix 
en l’espècie invasora més costosa 
del país (Commissariat général 
au développement durable, 2015).

■  ‘ATRAPAELTIGRE’: UNA NOVA 

FONT D’INFORMACIÓ

Les particularitats del mosquit 
tigre, com l’extensa mobilitat 
i l’abundància de llocs de cria, 
junt amb la facilitat amb què es 
pot identificar, justifiquen clara-
ment l’elecció d’un enfocament 
de ciència ciutadana basat en les 
tecnologies de la informació per 
investigar, vigilar i controlar l’es-
pècie. Aquest és el motiu princi-
pal pel qual es va crear el projecte 
de ciència ciutadana Atrapael-
Tigre (www.atrapaeltigre.com) a 
Espanya.

El projecte se centra en: 1) ex-
plorar noves metodologies de par-

ticipació pública en la recol·lecció de dades per a la 
investigació, vigilància i control del mosquit tigre,  i 
2) conscienciar la població i promoure pràctiques do-
mèstiques de control. El projecte pilot es va iniciar el 
2013 a la província de Girona i es va estendre el 2014 
per a cobrir tot el territori espanyol. 

A AtrapaelTigre, la recol·lecció de dades es fa mit-
jançant l’aplicació Tigatrapp per a smartphones, dis-

OBJECTIU: ATRAPAR EL TIGRE

UNA PLATAFORMA DE CIÈNCIA CIUTADANA PER A COMBATRE
EL MOSQUIT TIGRE
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ponible per a iOS i Android en iTunes i Google Play 
respectivament.1 Tigatrapp permet a qualsevol perso-
na que tinga un smartphone participar en la investiga-
ció científica, la vigilància i el control dels mosquits 
tigre. Des del 2014, més de 17.000 persones s’hi han 
registrat com a participants, i hem mantingut aproxi-
madament entre 2.000 i 3.000 participants actius en tot 
moment durant la temporada de mosquits, des de juny 
a novembre (figura 1).

L’aplicació connecta directament amb un mapa web 
interactiu en atrapaeltigre.com i proporciona dades de 
visualització i alertes en temps real. La informació 
bàsica per a identificar el mosquit tigre (incloent-hi 
la seua taxonomia i cicle vital) estarà disponible tant 
en l’aplicació com en el lloc web del projecte. També 
realitzem tallers i xarrades per a especialistes i per al 
públic general durant la temporada de mosquits. 

Amb Tigatrapp, la gent pot arreplegar i enviar de 
manera anònima informes geolocalitzats sobre mos-
quits tigre i els seus llocs de cria que inclouen la infor-
mació següent: 1) localització de l’observació, obtingu-
da directament per l’aplicació a través del localitzador 
GPS, de les connexions en xarxa del dispositiu o amb 
la selecció en un mapa per part del participant; 2) trets 
taxonòmics clau del mosquit observat o característi-
ques del lloc de cria, a partir d’una petita enquesta (és 
a dir, validat a nivell d’usuari); 
3) fotografies (obligatòries per 
als llocs de cria però opcionals 
per als mosquits adults, que solen 
ser difícils de fotografiar) i 4) no-
tes complementàries opcionals. 

L’aplicació també mostreja 
localitzacions de participants de 
manera anònima cinc vegades 
cada dia (a l’atzar), encara que 
els participants tenen l’opció de 
desactivar aquesta funció. Aquest 
sistema automàtic de localització s’usa per estimar l’es-
forç de mostratge en una escala àmplia (figura 2), ne-
cessari per a crear el model sobre la presència o absèn-
cia del mosquit tigre i per a aprendre sobre el transport 
humà del mosquit (per exemple, mitjançant els fluxos 
de trànsit d’automòbils). Per a protegir la privacitat, tota 
la informació automàtica sobre la localització està ocul-
ta en els dispositius dels participants i només es trans-
meten al servidor els identificadors de latitud i longitud 
amb una precisió de 0,05 graus. A més, aquestes localit-
zacions només estan identificades per un codi que s’as-
signa aleatòriament al dispositiu del participant, sense 
informació addicional ni cap manera de relacionar la 

1  Tigatrapp i tota la plataforma AtrapaelTigre són programari gratuït i de 
codi obert, disponible en http://github.com/MoveLab

localització amb els informes d’un 
participant concret. 

Finalment, l’aplicació (actual-
ment, només en la versió per a An-
droid) incorpora la possibilitat de 
complir «missions» especials: en-
questes i tasques voluntàries espe-
cífiques, notificades en el disposi-
tiu. El 2015 es van enviar diverses 
«missions» en format qüestionari 
per avaluar en quina mesura (en 
termes de probabilitat) els vehicles 

afavoreixen la dispersió dels mosquits tigre adults a Es-
panya. S’han registrat més de 1.500 respostes i, actual-
ment, s’estan analitzant els resultats.

En aquests moments, en AtrapaelTigre estem ex-
plorant diversos mètodes per validar els informes 
rebuts (tant de mosquits tigre adults com de llocs de 
cria) i visualitzar-los en temps real en el mapa web. 
Utilitzem un sistema de verificació de tres nivells que 
combina la validació a escala d’usuari amb la ciuta-
dana i l’experta (figura 3). La validació dels usuaris 
es basa en les respostes del participant a l’enquesta 
de cada informe enviat. La ciutadana, en la classifi-
cació de les imatges incloses en els informes realitza-
da per voluntaris de la plataforma Crowdcrafting.org 
(projecte Tigafotos). Finalment, la validació experta 
consisteix en la classificació sistemàtica d’informes, 

Descarrega’t
l’aplicació
Tigatrapp

Tenim

17.100
descàrregues

Tenim

5.800
avisos

Tenim

780
avisos

Tenim

19.000
visites en la web

Els avisos correctes
han millorat
ràpidament

Avisa’ns
quan veges un 
mosquit tigre

I també quan 
detectes llocs 

de cria

Una xarxa d’experts 
validarà

els teus avisos

Els avisos es
valoraran i s’afegiran

al mapa web

Figura 1. Recopilació de dades amb Tigatrapp. Una xarxa d’experts 

valida les dades dels informadors i les publica en un mapa web pú-

blic. La web del projecte ha rebut unes 19.000 visites cada mes du-

rant la temporada alta del mosquit el 2015.

«AMB ‘TIGATRAPP’, LA GENT 

POT ARREPLEGAR I ENVIAR 

DE MANERA ANÒNIMA 

INFORMES GEOLOCALITZATS 

SOBRE MOSQUITS TIGRE 

I ELS LLOCS ON CRIA»
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basada en les fotografies adjuntes, realitzada per un 
equip d’entomòlegs. La classificació dels experts s’uti-
litza com a principal mètode de filtratge del mapa web 
públic, però també s’hi ofereixen els resultats de la 
validació ciutadana i dels usuaris (quan és possible). 
Els informes sense fotografies apareixen com «sense 
classificar». 

Utilitzem les xarxes socials (Twitter i Facebook) i 
el blog del projecte per animar els usuaris a fer més 
i millors fotografies i oferir-los informació de mane-
ra sistemàtica. Gràcies a aquesta feina, des de 2014 a 
2015 quasi hem triplicat el percentatge de fotografies 
classificades com a probable mosquit tigre. En el fu-
tur és possible que s’hi afegesca 
la possibilitat d’enviar per correu 
les característiques taxonòmiques 
d’espècimens de mosquits geore-
ferenciats (Kampen et al., 2015). 
L’objectiu final sempre seria com-
parar els resultats de diversos mè-
todes independents de valoració, 
junt amb algoritmes intel·ligents 
semiautomàtics basats en conei-
xement anterior.

■  GESTIÓ I INVESTIGACIÓ DELS MOSQUITS TIGRE 

MITJANÇANT CIÈNCIA CIUTADANA

Els programes de control i vigilància dels mosquits 
tigre en molts països europeus depenen de xarxes de 
trampes d’oviposició (en les quals les femelles tendei-
xen a pondre), que presenten limitacions estacionals i 
territorials a causa dels pressupostos i al nombre de 
treballadors. AtrapaelTigre va més enllà d’aquests 

programes tradicionals de seguiment i explota les 
noves tecnologies (aplicacions mòbils, mapes web i 
xarxes socials) que permeten realitzar crides a l’acció 
massives i sistemàtiques i produeixen dades disponi-
bles de manera immediata per als serveis de gestió, els 
instituts d’investigació i el públic general.

■  LA CIÈNCIA CIUTADANA COM UNA EINA DE 

VIGILÀNCIA I DETECCIÓ PRIMERENCA

S’ha documentat anteriorment que la participació pú-
blica pot avançar en uns quants anys la detecció d’es-
pècies invasores (Scyphers et al., 2014). AtrapaelTigre 

ja ha provat ser útil com a sistema 
d’alerta primerenca (l’objectiu 
principal de la vigilància). És una 
manera de detectar l’espècie en 
regions en què la seua presència 
no es coneix o és incerta a cau-
sa de la falta d’informació. Per 
exemple, el primer informe de 
mosquits tigre detectats a Anda-
lusia el va remetre un informa-
dor mitjançant Tigatrapp el 2014 

(Delacour-Estrella et al., 2014). De la mateixa manera, 
els informadors que utilitzen Tigatrapp també van ser 
els primers a detectar mosquits tigre al Prepirineu ca-
talà. Des de la seua implantació espanyola el 2014, els 
informadors han enviat informació amb una probabili-
tat considerable o alta de ser mosquits tigre, segons els 
validadors experts, des de més de 360 municipis espa-
nyols. Alguns d’aquests informes van ser les primeres 
deteccions de mosquits tigre dels seus municipis (els 
de 2015 encara s’han de publicar). 

Figura 2. Exemple de la cobertura del mapa web per al període de 

2015, centrat en la península Ibèrica.

Figura 3. Diagrama del sistema de validació múltiple i exemple del 

menú emergent corresponent a un informe en el mapa web.

«EN LES ZONES EN QUÈ 

EL MOSQUIT TIGRE ESTÀ 

ESTABLERT, ‘ATRAPAELTIGRE’ 

ÉS ÚTIL COM A SISTEMA DE 

CONTROL»
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Els sistemes de ciència ciutadana com AtrapaelTi-
gre no són, en absolut, substituts de la vigilància activa 
especialitzada (per exemple, horaris de seguiment i 
metodologies de mostratge). La detecció de l’espècie 
al País Basc el 2014, per exemple, es degué únicament 
a la vigilància activa (Delacour-Estrella et al., 2015), el 
que demostra fins a quin punt aquests dos enfocaments 
són complementaris. De fet, l’eficiència de combinar 
la vigilància passiva (dades arreplegades pel públic ge-
neral) amb l’activa per a fer front a aquests mosquits a 
Europa és cada vegada més clara (Kampen et al., 2015). 

La figura 4 mostra que combinar dades d’Atrapa-
elTigre amb altres fonts (com les xarxes de trampes 
d’oviposició creades per l’administració pública o els 
departaments d’investigació) pot millorar notablement 
la nostra comprensió de les espècies invasores i els vec-
tors de malaltia. En aquest exemple podem veure que 
els informadors comuniquen la presència de mosquits 
en municipis que, per la raó que siga, no formen part 
del mostratge realitzat amb trampes d’oviposició. Al 
contrari, en altres àrees aquestes trampes han detec-
tat l’espècie i els informadors no. Finalment, també és 
possible que els informadors esmenen falsos negatius 
de les trampes d’oviposició. Cal assenyalar que els in-
formes d’AtrapaelTigre no s’usen per establir oficial-
ment la presència d’una espècie 
en una zona determinada. En re-
alitat, aquests informes activen els 
protocols establerts perquè els es-
pecialistes arrepleguen i arxiven 
almenys un espècimen del lloc. 
Amb aquest objectiu, treballem 
amb els departaments universita-
ris que s’ocupen de la vigilància 
del mosquit tigre perquè els nous 
descobriments potencials regis-
trats mitjançant AtrapaelTigre es 
puguen comprovar ràpidament 
sobre el terreny.

■ LA CIÈNCIA CIUTADANA COM A EINA DE GESTIÓ

En les zones en què el mosquit tigre està establit, Atra-
paelTigre és útil com a sistema de control. Actualment 
estem desenvolupant eines (com ara interfícies web) 
per a fer la informació de la ciència ciutadana més 
accessible i útil per als agents i grups d’interès (per 
exemple, les agències de salut pública) responsables 
del control epidemiològic de les malalties transmeses 
per mosquits en les grans ciutats. El 2015 vam comen-
çar un projecte pilot amb l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona (ASPB) mitjançant el qual l’agència utilitza 
la informació en temps real d’AtrapaelTigre per com-
plementar el seu programa de control. El programa se 

centra en: àrees de cria prioritàri-
es dels mosquits tigre, incidències 
telefòniques i casos d’arbovirus 
(accions de control en zones de 
la ciutat en què hi ha infeccions 
importades). Fins avui, l’ASPB 
ha utilitzat un 84 % dels informes 
sobre llocs de cria dels mosquits 
tigre enviats pels usuaris a Barce-
lona en una d’aquestes àrees fo-
cals. Actualment estem avaluant 
els costos i beneficis d’aquest pro-

grama pilot conjunt. Altres ciutats grans com València 
també estan utilitzant la plataforma per a accions de 
control en temps real. Tot assenyala que aquest tipus de 
col·laboració és molt beneficiosa i crucial per mantenir 
a llarg termini tot el sistema de participació.

■  LA CIÈNCIA CIUTADANA COM UNA EINA 

DE MODELATGE PREDICTIU

Des del punt de vista científic, un repte important per 
a AtrapaelTigre (i, per extensió, per a altres projectes 
de ciència ciutadana) és demostrar que la combinació 
de dades dels ciutadans i de les trampes d’oviposició 
(Kampen et al., 2015) poden millorar les prediccions 
de la distribució (actual i potencial), els factors de risc 
i la dinàmica de propagació de l’espècie. Les xarxes 

Figura 4. Aportació de la ciència ciutadana a la comprensió de la 

invasió del mosquit tigre en la rodalia de Múrcia i Alacant el 2014. 

Les zones roges i grises mostren informació sobre la presència de 

mosquits tigre basada en dades tradicionals de trampes d’oviposi-

ció, mentre que les zones ombrejades mostren informació basada 

en els informes enviats amb AtrapaelTigre (informes probable o 

molt probable després de la validació experta). La combinació de 

diferents fonts d’informació és clau. Les divisions administratives 

utilitzades en la fi gura són de l’Institut Geogràfi c Nacional d’Espa-

nya i els límits nacionals, de World Continents ESRI. 

«ÉS UNA MANERA 

DE DETECTAR L’ESPÈCIE 

EN REGIONS EN QUÈ LA 

SEUA PRESÈNCIA NO ES 

CONEIX O ÉS INCERTA 

A CAUSA DE LA FALTA 

D’INFORMACIÓ»

A
tr

ap
ae

lT
ig

re
.c

o
m



 Núm. 88 MÈTODE 15

de trampes d’oviposició són un mètode de mostratge 
provat des del punt de vista tècnic i científic, però es-
tan limitades espacialment i temporalment, mentre que 
les dades de la ciència ciutadana poden contenir més 
soroll i ser menys fiables, però també poden arribar 
a ser massives i cobrir escales espaciotemporals molt 
més àmplies. La clau és permetre que els punts forts 
de cada enfocament compensen 
les debilitats de l’altre i utilitzar 
els resultats fiables de cadascun 
per calibrar per comparació. Es-
perem poder utilitzar els dos ti-
pus de dades (xarxes de trampes 
i informadors) amb enfocaments 
nous per produir models més 
robustos de la distribució actual 
i potencial de mosquits tigre a 
Espanya i, un fet encara més im-
portant, millors prediccions sobre 
el risc de malalties transmeses 
per mosquits, com el dengue i el 
chikungunya, a Espanya. Els mo-
dels predictius que combinen la 
ciència ciutadana i la vigilància 
experta semblen oferir una base 
sòlida per a estratègies de gestió 
rendibles a llarg termini.

■  EL MOSQUIT TIGRE A ESPANYA: INFORMACIÓ 

ACTUAL I APORTACIÓ DE LA CIÈNCIA CIUTADANA

A més de la comparació dels resultats de ciència ciu-
tadana amb les dades de les trampes d’oviposició, és 
important considerar de manera més àmplia el que 
sabem de la distribució del mosquit tigre i com hi ha 
contribuït la ciència ciutadana. En l’actualitat no es 
realitza un mostratge regular i homogeni de mosquits 
tigre que comprenga tot el territori espanyol. Hi ha 
molta informació sobre algunes zones, però molt poca 
sobre altres. 

Estem veient només el principi d’una nova era en 
la qual la tecnologia i les macrodades poden servir de 
pont per a la comunicació entre ciutadans i científics 
de formes inesperades i amb nivells de detall sense 
precedents. Encara hi ha un llarg camí per recórrer 
però entenem que ja no hi ha tornada arrere i que, a 
més, l’enfocament de ciència ciutadana promogut 
per AtrapaelTigre tindrà un paper clau per al control 
d’aquesta i d’altres malalties transmeses per vectors a 
nivell global. 
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