
MOSQUES
biologia i estratègies de control

9h - 10.30h. Teòrica. Identificació d’adults i larves de diferents espècies de mosca
11h-12.30h. Pràctica. Observació de diferents espècies d’adults
12.30h-14h. Estratègies de control per a mosques: Una experiència en el control 

biològic de mosques, la lluita biològica integrada

Marc Vilamajó Giol 
Biòleg de Salut Ambiental

Judit Altarriba Fatsini
Biòloga de Salut Ambiental

3 Maig 2023 
9.00h - 14.00h

€

No Associats
300€

Associats Eixam
150€

Universitat de Vic
Facultat de Ciència 

i Tecnologia

Inscripcions. A través del formulari que trobareu a la pàgina web de l’associació. 
Cliqueu el següent enllaç per accedir-hi. 

Data límit d’inscripció. 20 d'abril de 2023
*Places limitades a 16 persones. (S’adjudicaran segons ordre d’inscripció)

Contacta’ns! www.eixamtec.cat · info@eixamtec.cat

*Tots els cursos són presencials.
Amb places limitades per facilitar l’aprenentatge i disposar d’un equip òptic per persona.
Les places s’assignen per odre d’arribada sempre amb prioritat pels associats.

https://eixamtec.cat/cat/curs/curs/13/mosques-biologia-i-estrategies-de-control
https://eixamtec.cat/cat/curs/curs/13/mosques-biologia-i-estrategies-de-control


PROPERAMENT...

Especialització 
en Control de 
Vespa Velutina

Identificació
i estratègies 
de control de
Formigues

Identificació
i estratègies 
de control de
Mosquits

Novembre

Maig

Setembre

Contacta’ns! www.eixamtec.cat · info@eixamtec.cat

Antoni Armengol. Tècnic en control de plagues, especialitzat en 
comportament i millora dels mètodes de control de la vespa asiàtica.

Si estàs interessat/da en realitzar aquest curs clica el següent enllaç.

Si estàs interessat/da en realitzar aquest curs clica el següent enllaç.

Si estàs interessat/da en realitzar aquest curs clica el següent enllaç.

Roger Vila. Llicenciat en Biologia i especialitzat en entomologia.

 · Introducció i identificació de vèspids.
 · Biologia de la vespa i gestió de vespers.
· Assessorament i actuacions en la gestió municipal.
· Pràctica de diverses metodologies, pèrtiga, aerosols i projecció de vectors.

Rubén Bueno. Director tècnic de Rentokil Initial i Lokímica.

· Biologia i característiques generals dels mosquits.
· Claus i identificació pràctica de larves i adults.
· Guies i eines de mostreig.
· Estratègies de gestió.

Xavier Espadaler. Mirmecòleg, Catedràtic UAB.

· Introducció i biologia de les formigues.
· Identificació de les principals espècies que causen problemes en entorns urbans.
· Factors a tenir en compte pel disseny d’un programa de control.
· Casos pràctics de tractaments.

Tomás Montalvo. Agència de Salut Pública de Barcelona.

*Tots els cursos són presencials. 
Amb places limitades per facilitar l’aprenentatge i disposar d’un equip òptic per persona. 
Les places s’assignen per odre d’arribada sempre amb prioritat pels associats. 

https://eixamtec.cat/cat/curs/curs/15/especialitzacio-en-control-de-vespa-velutina
https://eixamtec.cat/cat/curs/curs/15/especialitzacio-en-control-de-vespa-velutina
https://eixamtec.cat/cat/curs/curs/1/identificacio-i-estrategies-de-control-de-formigues
https://eixamtec.cat/cat/curs/curs/1/identificacio-i-estrategies-de-control-de-formigues
https://eixamtec.cat/cat/curs/curs/17/mosquits-identificacio-i-estrategies-de-control
https://eixamtec.cat/cat/curs/curs/17/mosquits-identificacio-i-estrategies-de-control

