
 

 

Senglars: un creixement imparable i conflictiu 
L'augment del nombre d'aquests animals a Catalunya genera cada cop més 

problemes 

 

Un dels mamífers més conflictius a Catalunya és el porc senglar, un animal que no ha 

parat de créixer en els últims anys a Catalunya i que últimament ha començat a 

passejar-se amb certa freqüència per pobles o urbanitzacions pròxims a la muntanya. 

Els veïns es queixen de danys als jardins, els pagesos de problemes amb els conreus, 

i fins i tot es registren sovint desperfectes en camps de golf o aeròdroms. Segons el 

subdirector general d'Activitats Cinegètiques de la Generalitat, Jordi Ruiz Olmo, 

l'expansió del senglar no es deu tant a la falta de depredadors com sobretot al fet que 

les zones boscoses han anat clarament a més durant les últimes dècades. Més 

boscos vol dir també més glans i, per tant, més aliment per a aquests animals. 

 

 

 

 

 

 

 

Accidents a dojo 
 



 

 

La carretera és probablement el lloc on la trobada entre l'ésser humà i el senglar és 

més perillosa. A Catalunya cada anys es produeixen uns 1.200 accidents de trànsit 

relacionats amb mamífers, un 81% dels quals els causen els senglars. Cal anar amb 

compte des que es fa fosc fins a mitjanit. Segons la doctora Rosell, s'estan duent a 

terme diverses actuacions a Catalunya per limitar aquests xocs, com per exemple 

habilitar passos de fauna a les carreteres. 

Caçadors desbordats 

Els experts estan d'acord que ara com ara la caça és l'únic factor que permet mantenir 

a ratlla el senglar, tot i que no sigui un mètode suficient per controlar-lo. Els caçadors 

fan una tasca bàsica per mantenir a ratlla el nombre d'individus i, de fet, aquest animal 

ha passat a ser la seva dedicació bàsica. De 6.000 senglars que es caçaven a 

principis dels anys 90 s'ha passat a un rècord de 60.000 durant la temporada 2015/16.  

Una vacuna esterilitzadora 

Des de l'any passat un grup d'investigadors en veterinària de la UAB està provant una 

vacuna que té la finalitat de poder esterilitzar els animals que viuen a les zones més 

pròximes a pobles i urbanitzacions. En tot cas, tots coincideixen que un dels factors 

que fan agressius els animals és que se'ls doni menjar. Cal instal·lar tancats elèctrics 

als conreus, evitar que els humans els alimentin i pensar solucions per evitar, per 

exemple, que puguin tombar els contenidors per agafar-ne aliment. Cal aconseguir 

que els senglars s'alimentin al bosc, i no en conreus i zones urbanes.    23/10/2018 16:05. 
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