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Barcelona redueix l’oferta alimentària als senglars per 

evitar incidències en zona urbana 
 

» L’Ajuntament avança en la gestió per evitar l’accés del senglar al nucli urbà de 

Barcelona, especialment als barris de muntanya limítrofs amb Collserola 

 

» Com a una de les accions que integren el pla, es realitza una campanya de 

comunicació i sensibilització a la ciutadania sota el lema: “Si els senglars troben 

menjar, mai no tornaran a la seva llar”. 

 

» L’àmbit d’actuació és la franja compresa pels barris de muntanya limítrofs amb 

Collserola i els barris que formen part dels districtes de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, 

Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona continua avançant en la gestió del senglar en les zones urbanes. 

Barcelona ha elaborat un Pla d’Acció amb l’objectiu d’evitar l’accés dels senglars al nucli urbà de 

Barcelona. L’àmbit d’actuació és la franja compresa pels barris de muntanya limítrofs amb 

Collserola i els barris que formen part dels districtes de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, 

Horta-Guinardó i Nou Barris. 

 

El Comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, ha destacat “que cal seguir avançant en el control 

de l’oferta alimentària com a acció central per reduir la presència de senglars a la ciutat. Alhora, 

apel·lem a la ciutadania que consideri els senglars com a animal salvatge i per tant, no els 

alimenti ni afavoreixi la seva proximitat”. 

 

El senglar no és una espècie urbana i, s’està treballant perquè romangui com a espècie salvatge 

autòctona al medi natural i impedir la seva presència a la ciutat. En els darrers anys, la proliferació 

d’aquesta espècie ha anat acompanyada d’un augment de les incidències relacionades amb la 

seva presència a l’entorn urbà. 

 

Actualment s’estima que hi ha uns 1.500 senglars als voltants del Parc de Collserola, en un entorn 

que té com a capacitat de càrrega màxima d’uns 600.     

 

L’objectiu del Pla d’Acció municipal és evitar l’accés dels senglars al nucli urbà de Barcelona, tot 

reduint l’oferta alimentària. Aquesta reducció de l’oferta alimentària té com a objectiu disminuir 

l’atractiu de l’àrea urbana per al senglar i alhora reduir-ne el nombre d’exemplars de la població 

per una menor supervivència de les cries. 

 

Els senglars dins l’ecosistema urbà 
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El porc senglar eurasiàtic (Sus scrofa) és una espècie autòctona i la més abundant. Avui en dia, 

el senglar és una espècie en expansió amb una gran capacitat d’adaptació, perquè pot viure en 

hàbitats molt diversos si disposa d’aliment, aigua i refugi. 

El senglar té prou menjar al bosc de Collserola però es veu atret per la zona urbana degut a la 

disponibilitat alimentària de fàcil accés (contenidors, menjadores de colònies de gats, 

vegetació,...).  Els senglars decideixen explorar la zona urbana a la recerca d’aliment. 

 

    
 

Els senglars busquen aliment d’origen humà, que pot ser directe (voluntari) per part de persones 

que el col·loquen en zones on és habitual veure’ls o indirecte (involuntari) de papereres i 

contenidors, punts d’alimentació de colònies de gats... 

 

En un entorn urbà, el senglar origina problemes i comporta riscos com accidents de trànsit, 

risc de transmissió de malalties i demanda exigent i agressiva de menjar a persones i mascotes. 

Així mateix, l’habituació dels senglars a la ciutat també té conseqüències negatives per als 

mateixos senglars, ja que el més probable és que acabin morint (en aquest ordre) a conseqüència 

dels accidents de trànsit, per la caça furtiva o per atacs de gossos. 

 

Segons dades de la Guàrdia Urbana, l’any 2017 hi hagut 667 incidències relacionades amb 

senglars. L’any 2016 va haver 1187 i l’any 2015, 757. Aquesta reducció d’incidències té a veure 

tant amb factors ambientals (com la recuperació de la sequera) com per les mesures aplicades 

del Pla d’acció municipal. 

 

Causes de la presència dels senglars en zones urbanes 

 

La presència de senglars a la ciutat s’explica per la capacitat que tenen d’adaptar la dieta 

depenent de l’oferta alimentària, de manera que si els senglars no hi trobessin menjar, no 

s’habituarien a la ciutat. 

 

L’estratègia reproductiva del senglar consisteix a tenir moltes cries cada any per assegurar-ne la 

supervivència d’algunes. En subministrar aliment als senglars a la ciutat en períodes 
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d’escassetat, s’aconsegueix un doble efecte negatiu: d’una banda, es contribueix a augmentar la 

població de porcs senglars en incrementar la supervivència de les cries i, de l’altra, es fa que 

s’habituïn a les persones i a l’entorn urbà amb els riscos sanitaris i altres situacions conflictives 

o de perill que això comporta. 

 

Com s’evita la presència de senglars a la ciutat? 

 

L’Ajuntament de Barcelona, impulsa des del 2016, el Pla d’Acció de Senglars, amb la 

col·laboració dels Serveis d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFAS) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, UAB, concentrant els esforços en l’origen d’aquesta problemàtica, és a 

dir, en l’abundància i el fàcil accés als aliments a la ciutat. Per aquest motiu, l’objectiu prioritari i 

urgent és reduir l’aliment disponible i això es porta a terme mitjançant diverses actuacions: 

 

1 Campanyes de sensibilització ciutadana, especialment dels districtes propers a 

Collserola (Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris). 

 

Durant el 2017 i el 2018, vuit informadors municipals s’encarreguen de fer saber al 

veïnat dels districtes afectats que els senglars no s'han d'alimentar ni directa ni 

indirectament (deixant menjar o escombraries a l’abast). Els senglars representen un 

perill per a les persones i els animals domèstics, produeixen danys al mobiliari urbà i 

poden xocar amb vehicles, a la vegada que poden ser transmissors de malalties 

zoogèniques. Alhora, els informadors també ajuden a detectar nous punts 

d'alimentació que cal segellar per evitar el reclam del menjar. 
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2 Treball directe amb les diferents alimentadores de les colònies de gats dels 

districtes de muntanya, amb l'objectiu de limitar i evitar l’accés dels senglars al pinso 

per a gats a través de la gestió de l’aliment per part de les voluntàries i la col·locació 

d’arquetes (estructures de formigó) que dificultin l'accés. Durant el 2017 i el 2018 

s’han realitzat 22 trobades amb les alimentadores de gats. 

 

3 Bloquejar les papereres i  els contenidors ubicats en les zones on habitualment els 

senglars van a buscar-hi menjar. El 2017 i 2018 s’han bloquejat  35 contenidors. 

 

4 Modificació experimental del disseny d’algunes zones verdes per fer-les menys 

atractives per al senglar, especialment en els punts clau dels districtes limítrofs amb 

Collserola. 

 

 

            
col·locació d’arquetes            contenidors bloquejats 

 

 

5 Desbrossament de 60 hectàrees a partir d’octubre de 2016 a la zona corresponent 

al límit dels districtes d’Horta-Guinardó i de Nou Barris amb Collserola que han 

suposat una reducció del nombre d’incidències registrades atès que tenen efecte 

dissuasori de l’accés dels senglars a la zona urbana.  

 

Mentre s’avança en els resultats positius de la reducció alimentària, el Pla preveu dues mesures 

complementàries: 

 

1. Captures excepcionals i selectives amb gàbia (3 captures amb 42 senglars el 2016 i 5 

captures amb 34 senglars, el 2017). 

2. Treball amb el Consorci del Parc de Collserola per impulsar noves mesures de control de 

la població de senglars a l’interior del Parc. 
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Recomanacions a la ciutadania 

 

Alguns senglars, acostumats a la presència humana, s’estan tornant cada cop més exigents i 

poden arribar a ser agressius per obtenir el menjar. Això és, en part, perquè han perdut la por a 

les persones i es mouen amb massa freqüència per zones habitades. 

 

Algunes vegades es produeixen incidents amb els senglars en àrees de lleure i altres 

equipaments del parc de Collserola i per això cal extremar les precaucions davant la seva 

presència i seguir les següents recomanacions en cas d’encontre: 

 

- No us hi apropeu. Poden reaccionar amb agressivitat. 

- No els toqueu. Hi ha risc de mossegada o envestida. 

- No els hi doneu menjar. 

- Feu soroll i gesticuleu exageradament per intentar allunyar-los. 

 

A les àrees de pícnic: Estigueu alerta i controleu les vostres bosses. Si veieu senglars, guardeu 

el menjar, us el podrien prendre agressivament. 

 

A la xarxa viària: Conduïu amb precaució, poden creuar la carretera i provocar una col·lisió. 

 

La campanya de sensibilització amb informadors acabarà a finals d’octubre. Posteriorment es 

realitzarà una segona onada de l’enquesta per conèixer si ha canviat la percepció respecte als 

senglars. 

 

Per a més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/senglars 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/senglars

