
Sr. / Sra.  Alcalde/ssa  President/a

de l'ajuntament 

Benvolgut amic, / Benvolguda amiga,
        

El mosquit tigre (Aedes albopictus) en la Comunitat Valenciana, per les seues condicions  
climàtiques i, les pròpies característiques biològiques d'este vector han tingut una ràpida dispersió 
municipal i provincial que ha determinat l'adopció per part institucional de mesures enèrgiques de 
control. 

En  virtut  d'això,  les  administracions  públiques  han  desenrotllat  una  intensa  labor  de 
col·laboració i coordinació, des de cada un dels seus àmbits, en la prevenció i control d'este risc. 

Estes accions han anat des de la vigilància epidemiològica i ambiental, l'assessorament 
tècnic  a  totes  les  institucions  implicades  en  la  lluita  contra  el  mosquit  tigre,  la  informació  i 
formació a la població i agents d'interés, a la convocatòria de subvencions a les accions locals de 
control. 

No obstant això, des de l'àmbit local, resulta necessari el conéixer la situació actual de la 
presència del mosquit tigre en la nostra Comunitat. Així mateix, es demanda informació sobre la 
planificació i estratègies de control en l'àmbit de la nostra Comunitat, i un balanç de resultats  
sobre  l'eficàcia  de  la  Campanya desenrotllada  en  enguany  2016  expressat  pels  ajuntaments, 
aspecte essencial en la millora de les accions de control que es desenrotllen amb posterioritat.

Per tot això, la Direcció General de Salut Pública i la FVMP, han organitzat una Sessió de 
Treball,  en  col·laboració  amb  l'ajuntament  de  Nules,  amb  el  títol  "EL  MOSQUIT  TIGRE. 
Organització en l'àmbit de la Comunitat Valenciana de la prevenció i els recursos municipals. 
Aspectes esenciales

Esta Sessió, el Programa i full d'inscripció del qual adjuntem, es desenrotlla en el dia 20 
d'octubre, d'11 a les 13 hores, en la Biblioteca José Vicente Felip Monlleó, Carrer Major, 57. NULES 
(Castelló), estant dirigida a Autoritats locals i responsables d'esta matèria en els ajuntaments.

Esperant la vostra assistència, rep una salutació ben cordial

Vicente Gil Olmedo
Secretari general

València, 6 d´octubre de 2016
VGO/RB/rb
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