
•  No els hem de donar menjar.

•  Sempre hem de llençar les bosses 
d’escombraries ben tancades als 
contenidors.

•  Ens hem d’assegurar que el menjar dels 
nostres animals de companyia no està a 
l’abast dels porcs senglars.

•  A les àrees de pícnic, hem de vigilar 
les nostres bosses i, si veiem 
senglars, hem de guardar el menjar.

•  Cal que posem mesures perquè no puguin 
entrar ni als jardins ni als horts.



La població de senglars ha augmentat
durant els darrers anys. L’abundància
d’aquesta espècie al parc de Collserola
s’ha produït, entre d’altres factors, 
perquè poden accedir molt fàcilment al 
menjar en zona urbana: contenidors  
d’escombraries, àrees verdes urbanes i  
alimentació directa per part del veïnat.

A més, alguns d’aquests animals són cada  
cop més exigents i de vegades també  
agressius a l’hora d’obtenir el menjar.  
Això es produeix, en part, perquè han  
perdut la por a les persones i es mouen  
amb massa freqüència per zones habitades.

•  Perquè són animals salvatges i el seu 
hàbitat natural és el bosc.

•  Perquè generen conflictes a les àrees 
urbanes: danys a les zones verdes i 
riscos de col·lisió amb vehicles.

•  Perquè poden transmetre malalties 
a les persones i als animals de 
companyia.

•  Perquè son animals salvatges que 
poden tenir reaccions imprevisibles i 
perilloses per les persones.

El senglar té prou menjar a Collserola,
però es veu atret a la zona urbana per
la disponibilitat d’aliment de fàcil
accés. El medi urbà no disposa de
condicions favorables per al seu benestar:
no poden expressar la seva conducta 
natural, no poden seguir una alimentació 
adequada per a la seva salut i estan 
exposats a situacions de perill.Tot això 
fa que pateixin estrès constantment.

Els senglars són animals salvatges i
el seu hàbitat natural és el bosc. Si els
domestiquem, els tornarem vulnerables
i farem que siguin incapaços de tornar
a la seva vida salvatge. En conseqüència,
malauradament, s’hauran de capturar.


