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Se situa en 10 porcs per cada 100 hectàrees, rècord en els 14 anys d’estudis

La població de senglars 
repunta en un 43% al Montseny
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Evolució de la població de senglar al Montseny i al Montnegre
(nombre de senglars per cada 100 hectàrees)

Font: Programa de seguiment del senglar a Catalunya de la Diputació de Barcelona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Sant Celoni

F.P.

La població de porcs sen-
glars ha tornat a créixer un 
23% al conjunt dels parcs 
naturals del Montseny i del 
Montnegre i el Corredor 
després de la caiguda que es 
va registrar en la temporada 
2010/11 quan les adversitat 
climàtiques van reduir la 
productivitat de les truges. 
Aquest 2012, la població de 
porcs se situa en una mitjana 
de 10 exemplars per cada 
100 hectàrees al Montseny 
(un 42,8% més) i de 8,5, al 
Montnegre i el Corredor (un 
6,25% més). 

La xifra del Montseny 
representa un màxim histò-
ric des de l’any 1999 quan 
es van començar a recollir 
dades a través del programa 
de seguiment del senglar 
que promou l’Àrea d’Espais 
Naturals de la Diputació de 
Barcelona i que fa l’empresa 
Minuàrtia, amb seu a Sant 
Celoni. L’estudi es fa en col-
laboració amb les 27 colles 
de caçadors que cacen entre 
en aquests dos espais natu-
rals. Amb aquestes dades, 
els especialistes constaten 
que la presència d’aquests 
animals segueix essent “molt 
alta” a tots dos espais. De fet, 
al Montseny la població de 
senglars s’ha doblat en els 
darrers deu anys (vegeu grà-
fic adjunt).

L’increment de la pobla-
ció de porcs al Montseny es 
dóna tot i que la temporada 
2011/12 també es van caçar 
més animals que mai. Segons 
les dades de les 16 colles 
de caçadors recollides per 
Minuàrtia, es van abatre 
1.601 porcs, rècord en els 14 
anys que fa que hi ha aquest 

Els Agents Rurals autoritzen 22 
caceres de porcs fora de temporada
F.P.

Els Agents Rurals han concedit entre juli-
ol i agost 22 autoritzacions per caçar porcs 
senglars abans de l’obertura de la veda, el 
primer cap de setmana de setembre. D’aques-
tes 22 autoritzacions, 21 són per caçar porcs 
senglars autòctons. N’hi ha una, que es va 
donar a final de juliol a Santa Eulàlia, per 
caçar porcs vietnamites. Aquestes xifres són 
molt similars a les de l’any passat, quan es 
van donar 22 permisos per caçar porcs, tots 
senglars. Aquest estiu, les autoritzacions 
es reparteixen entre Santa Eulàlia, que amb 
cinc és on se n’han fet més, i Sant Antoni de 
Vilamajor, Cardedeu, les Franqueses, la Roca, 

Tagamanent i Santa Maria de Martorelles, 
amb dues. També se n’ha autoritzat una a 
Lliçà d’Amunt, Sant Fost, Caldes, Cànoves i 
Samalús i Sant Pere de Vilamajor. Les petici-
ons per caçar senglars fora de temporada les 
fan les societats de caçadors. Es justifiquen 
pels danys a camps de conreu però també 
a jardins particulars o camps de golf. Els 
Agents Rurals fan una inspecció dels danys i 
si ho creuen necessari autoritzen la cacera. 

A banda, aquest estiu els Agents Rurals han 
concedit dues autoritzacions més per caçar 
conills, a Cardedeu i Mollet. També es van fer 
dues batudes per caçar ocells –se’n van abatre 
uns 800– a l’Ametlla.

seguiment. Són 361 senglars 
més dels que s’havien caçat 
la temporada anterior. Això 
representa que es van abatre 
3,5 senglars per cada 100 
hectàrees a la zona cinegèti-
ca del Montseny, de 45.000 
hectàrees. En aquest àmbit, 
la població de senglars s’es-
tima que ara ronda els 4.500 
exemplars. Sense l’actuació 
dels caçadors, la població 
dels senglars podria enfilar-
se per sobre dels 6.000 exem-
plars al massís.

El nombre de senglars 
capturats al Montnegre i el 
Corredor també va créixer 
durant l’any passat. Segons 
les dades de les 11 colles de 
caçadors d’aquest àmbit, es 
van matar 684 porcs durant 
la temporada 2011/2012. 
Això representa 203 senglars 
més que l’any anterior. La 
mitjana d’unglats abatuts es 
va situar en 2,6 exemplars 
per cada 100 hectàrees en 
les 27.000 hectàrees on està 
permès caçar d’aquest espai. 
Com al Montseny, aquest 
increment de l’efectivitat 
dels caçadors no va poder 
evitar l’increment de la 
població de porcs. En aquest 
cas, la pujada és més mode-
rada i passa de la mitjana 
de 8 exemplars per cada 
100 hectàrees de l’anterior 
recompte als 8,5 d’ara. Això 
vol dir que al Montnegre i 
al Corredor es calcula que hi 
ha actualment prop de 2.300 
exemplars de senglar.

Amb aquestes dades, els 
experts constaten la impor-
tància que té l’activitat cine-
gètica per mantenir a ratlla 
la població de senglars en 
aquests dos espais naturals 
del Vallès Oriental.

A diferència dels altres 
anys, el Programa de Segui-
ment del senglar de la Dipu-
tació no ha pogut recollir 
enguany dades de produc-
tivitat de les truges ni al 
Montseny ni al Montnegre. 
Aquest era un indicador que 
permetia estimar quina seria 
l’evolució de la població de 
cara a l’any següent. El 2011 
ja es va preveure la pujada 
d’enguany.
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La nova junta de l’associació de veïns del Lledoner, divendres al vespre, al centre cívic Nord

Es presenta la nova 
junta de l’Associació  
de Veïns del Lledoner

Granollers

E.M.

Aquest divendres el Centre 
Cívic Nord de Granollers va 
acollir la presentació de la 
nova junta de l’Associació de 
Veïns del Lledoner. La junta, 
presidida per Pere Ribas, 
es completa amb Rosa Puig 
(vicepresidenta primera), 
Ferran Martínez (vicepresi-
dent segon), Eugeni Torru-

ella (tresorer), Emilio Moral 
(secretari), Gemma Martínez 
(vicesecretari primer), Bár-
bara Moral (vicesecretària 
segona) i els vocals Francesc 
Serra, M. Isabel Pérez, Fran-
cisco Castro, Maria Maynou, 
M. Dolors Gascón, Gonzalo 
Masegosa i Anselm Arnau. 
La junta pretén reactivar 
l’associació amb activitats, 
i fer propostes per millorar 
l’urbanisme.  


