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El Parc de Collserola té més del doble de porcs senglars que el nombre adient per al medi
natural
El Parc de Collserola alerta de la massificació del nombre de
porcs senglars que hi ha a la serra, i quantifica que és, com a
mínim, més del doble del que aquest medi natural pot
absorbir. El director del consorci, Marià Martí, ha explicat a
Cugat.cat que actualment hi ha entre 800 i 1.400 senglars al
parc, una xifra que supera amb escreix el recomanable, que és
d'entre 300 i 400 animals d'aquest tipus com a màxim. Durant
el 2015 es van eliminar 650 exemplars, el doble que l'any
anterior.

Martí alerta de la problemàtica que això suposa per a la serra i els municipis que limiten amb el parc, com Sant
Cugat, ja que no només danya el patrimoni i dificulta la convivència amb els veïns, sinó que, sobretot,
deteriora l'entorn natural i la biodiversitat de la zona. És per això que des del consorci reclamen més unitat
entre la Generalitat i els ajuntaments afectats per reduir al màxim l'espècie i arribar a tenir el nivell de població
òptim que permet el medi, tot i l'oposició d'alguns col·lectius a la caça de l'animal.
Marià Martí: Perjudica els invertebrats, les plantes bulboses, els ocells que nidifiquen al terra, els
micromamífers... Això s'ha d'entendre perquè no és un tema de dir pobrets animals, sinó que quan hi
ha un desequilibri és perjudicial i malmet la biodiversitat.
Segons Martí, si no es fes cap de les accions que s'estan tirant endavant, la serra de Collserola tindria més de
4.000 porcs senglars, una xifra que provocaria una 'situació insuportable'.
Martí ha assegurat que l'esterilització, que va aprovar el ple municipal al novembre a instàncies de C's i
Convergència i amb els vots a favor del PP, ara per ara no és viable pel nombre elevat de senglars.
Marià Martí: Ara és demanar una cosa utòpica. Pot ser una via adequada el dia que sigui aplicable,
però en aquests moments el que ens diuen des de la Generalitat i les universitats és que no és aplicable.
L'any passat la Generalitat va autoritzar 20 batudes per caçar senglars al parc, una xifra que des del consorci
consideren és baixa.
La captura dels animals a partir de gàbies estàtiques és una de les mesures alternatives a la caça que el
consorci ha començat a aplicar. Amb tot, només disposen d'una que ha permès atrapar 29 senglars a la zona
del Laberint d'Horta i 17 exemplars més a Sant Cugat. Segons Martí, per millorar aquestes dades es
necessitarien 26 gàbies, fet que suposa una inversió de mig milió d'euros que no tenen i que reclamen al
govern i als consistoris.
Durant el 2015, el consorci va haver de destinar 30.000 euros directes per fer front a la proliferació del porc
senglar. Tot i això, el cost indirecte que suposa per al parc és més elevat, ja que part de la plantilla està
majoritàriament dedicada a aquesta problemàtica. A més, també s'ha d'afegir el cost jurídic que suposen les
diferents
denúncies que reben de particulars. Durant el 2015, per exemple, el consorci va rebre 10
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reclamacions patrimonials relacionades tant amb finques malmeses com amb accidents de trànsit.
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