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ALIATS CONTRA ELS MOSQUITS 

CAIXA-REFUGI PER A RATES PENADES 

Material necessari:  

• Tauló de fusta de 134x20 cm i 1’8 com de grossor. 

• Llistó de fusta de 122 cm i 1’9 cm de grossor. 

• Escàrpies, claus de 3 cm. 

• Oli de llinosa. 

Ferramentes: 

• Serra caladora o xerrac de mà. 

• Pinzell 

• Paper de vidre de gra mitjà 

• Martell 

• Escala llarga 

 

PRIMER PAS: 

Tallar el tauló conforme veus a la figura. Obtindrem 4 peces:  
1. Paret posterior 
2. Paret intermèdia 
3. Paret davantera 
4. Teulada 

Tallarem el llistó per a obtindre 2 peces de 35 cm y altres 2 de 27 cm de llargària. 

 
 

SEGON PAS: 

Farem unes ratlles amb cutter o un ganivet per tal de facilitar que les rates penades puguen agafar-se a les parets 
del refugi. A les Paret Posterior i Davantera només farem les ratlles per una cara. A la Paret Intermèdia les farem 
pels dos costats.  

 

    Paret Posterior                             Paret Intermèdia               Paret Davantera              Teulada 

Llistons 

Paret Posterior.  

Paret Intermèdia.  

Ratllar per les dos cares. Paret Davantera.  

Ratllar per una cara. 
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TERCER PAS: 

Clavem els llistons de 35 cm a la Paret Trasera i sobre 
ells, la Paret Intermèdia, com pots veure a la figura. 

 

QUART PAS: 

Clavem els llistons de 27 cm a la Paret Intermèdia com 
pots veure ací: 

 
CINQUÉ PAS: 

Clavem les tres parets entre sí, tal i com mostrem a 
continuació: 

 

SISÉ PAS: 

Ara li toca a la teulada, que clavarem a la part superior de 
la caixa: 

 

SETÉ PAS: 

Ara pintarem la caixa amb Oli de Llinosa. No tenim que utilitzar pintures o vernissos perquè poden emetre gasos i 
olors que serien perjudicials per a les rates penades. 
 

VUITÉ PAS: 

Ja hem acabat la caixa-refugi per a les rates penades. Ara toca penjar-la en un lloc adequat: 

• Ha d’estar a més de 3 m de terra. 

• Pot anar clavat a una paret o un arbre. 

• Assegurat que queda ben ferma i que no es puga menejar amb l’aire. 
 

 
 

 


