
1Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona                                                             

                                  
 ELS CAÇADORS DIEM PROU A LA MANIPULACIÓ MEDIÀTICA DEL PROJECTE VACUNA!!!

JORNADA INFORMATIVA AMB LES SOCIETATS DE CAÇADORS DE L’ÀMBIT TERRITORIAL 
D’APLICACIÓ DE LA VACUNA D'ESTERILITZACIÓ DEL SENGLAR AL VALLÈS OCCIDENTAL.

15/06/2018 Castellar del Vallès (Barcelona).

Davant les publicacions recents dels darrers dies i setmanes als diferents mitjans  de co-
municació com la Vanguardia, El  Punt Avui, 324 i d’altres, on la Comissió de Protecció dels 
Drets dels Animals del Col•legi d’Advocats de Catalunya fa una valoració no contrastada 
segons la qual han deixat de néixer 400 cries gràcies a una efectivitat del 100% de la vacu-
na aplicada a les femelles de senglar,  la Representació Territorial de la FCC a Barcelona va 
convocar el passat divendres dia 15 de juny a las societats de caçadors de l‘àmbit territorial 
dels municipis on s'hi està aplicant la vacuna. 

L’objectiu de la jornada era informar de les observacions que fi ns ara han fet públiques els 
responsables de l’estudi de la vacuna contraceptiva del mal ús mediàtic que des de dife-
rents grups animalistes s’està fent d’aquest estudi per atacar frontalment a la pràctica de la 
caça i als caçadors. 

Per aportar dades reals i objectives de la gestió cinegètica al Vallès Occidental, es va comp-
tar amb dues ponències a càrrec del Cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental dels Serveis Territorials de Barcelona de la Generalitat de Catalunya i del Ser-
vei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB (SEFaS), per a aportar coneixement tècnics 
i científi cs sobre les poblacions de porc senglar i la viabilitat de la vacuna immunocontra-
ceptiva injectable per a controlar poblacions de senglar en espais oberts.
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L’estudi per a avaluar l’efectivitat d’un tractament d’immunocontracepció en porcs senglars 
urbans i periurbans està dirigit per el Dr. Manuel López Béjar, del Grup de Recerca sobre 
Infertilitat (GRI-BCN) de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB). Aquest estudi està fi nançat per la Diputació de Barcelona (100.000 euros) i els 
ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Vacarisses, Matadepera i Terrassa amb una apor-
tació de16.000€ cadascun, per a assolir un pressupost de 164.000€ al llarg dels tres anys 
del estudi.

Transcrivim a continuació la nota de premsa feta pública pels responsables de l‘estudi on 
aporten dades aproximades del que s’ha fet fi ns ara:

Segons nota de premsa de la UAB, del 7 de març de 2018, els investigadors del GRI-BCN de la 
Facultat de Veterinària de la UAB han presentat als representants dels municipis que participen 
a l’estudi (Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Sant Cugat del Vallés), així com de la Diputació de 
Barcelona, “les primeres observacions” de l’estudi científi c que estan realitzant per a avaluar 
l’efectivitat d’un tractament d’immunocontracepció en senglars urbans i periurbans. Les dades 
corresponen als animals capturats i vacunats durant els últims nou mesos de l’any 2017, així 
com un seguiment.

D’acord amb l’estudi s’han estudiat prop de 100 animals, essent més de 60 els tractats amb la 
vacuna contraceptiva i la resta animals control. Aquests animals han estat capturats principal-
ment durant la primavera i l’estiu i el major nombre de captures s’ha efectuat en els municipis 
de Matadepera i de Vacarisses. Destaca el bon resultat en quant al percentatge de recaptura 
dels animals de gairebé un 40%, el que ha permès obtenir mostres seriades dels individus per 
poder analitzar i avaluar l’efecte de la vacuna.

El nivell hormonal de progesterona i de testosterona en sèrum en femelles i mascles, respec-
tivament, indica que totes les femelles tractades tenen la progesterona baixa (l’hormona de 
la gestació). Quant a la testosterona en mascles, l’hormona es va mantenir baixa en el 40% 
d’aquests i queda per determinar la seva font –per descartar les no relacionades amb el tracta-
ment– i la presència o absència de cèl•lules espermàtiques actives.

Encara restaria per realitzar el seguiment de l’estat fi siològic i sanitari dels animals, i l’anàlisi de 
la resposta immunitària dels mateixos a la vacuna, així com els indicadors socials vinculats al 
projecte.
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L’any 2018 es continuen vacunant exemplars nous i recapturant-ne els de l’any 2017, per tal 
d’obtenir més mostres que permetin tenir més informació sobre l’efecte de la vacuna a llarg 
termini.

Amb l’únic referent d’aquesta nota de premsa, la Comissió de Protecció dels Drets dels 
Animals (CPDA) del Col•legi d’Advocats de Catalunya, sense cap objectivitat de les dades 
aportades ni a nivell tècnic ni científi c, s’atribueixen ser els impulsors del projecte i per com-
plaure la seva projecció mediàtica manifesten en diferents mitjans de comunicació, sense 
cap detall d’anàlisi dels resultats previs de la nota informativa del grup d’investigadors, que 
la vacuna funciona al 100% i que gràcies a ella han reduït la població de senglars en 400 
exemplars.

No és gens ètic ni seriós fer gratuïtament aquestes afi rmacions, que si s’han vacunat 60 porcs 
senglars entre mascles i femelles, (unes 45 femelles i uns 15 mascles segons els propis inves-
tigadors),  amb un percentatge de recaptura del 40%, atenent la relació de sexes de la població 
del 50% això suposa la recaptura de 18 femelles i 6 mascles. Dades que no permeten calcular 
amb cap formula epidemiològica, ni estadística que no neixin 400 nous exemplars de porc 
senglar. Més enllà de la valoració puntual de l’efecte de la vacuna sobre l’estatus reproductor 
dels individu vacunats, els resultats obtinguts no permeten fer cap afi rmació respecte als 
efectes sobre la població de porcs senglars amb fonament i credibilitat científi ca. S’ha de te-
nir present que la mostra d’animals vacunats és molt reduïda, i cap dels articles ni comunicats 
pot justifi car signifi cança estadística amb tan pobres aportacions numèriques.

El mètode científi c es basa en el rigor de l’experimentació, en l’ús d’evidències i dades objec-
tives quantifi cables i sota detall d’anàlisi. Això comporta publicar a la fi nalització els resul-
tats, gràfi cs i escales on es detallin en el procés de recerca. Mai es recolza en estimacions 
o aproximacions. Els equips científi cs poden fer previsions dels possibles resultats de les 
hipòtesis o objectius dels estudis amb rigor i validesa científi ca.

La Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona, conjuntament 
amb el col•lectiu de caçadors federats que representa, lamentem profundament que no 
s’hagi produït cap comunicat públic per part dels responsables de l’estudi ni d’una institució 
universitària tan prestigiosa com la UAB, per a desmentir pública i categòricament que de 
les seves primeres aportacions de dades no es poden establir les conclusions que en fa 
la CPDA, a no ser que aquesta difusió mediàtica afavoreixi interessos més enllà del rigor 
científi c i, com diu la dita castellana, “Quien calla otorga”.
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També trobem a faltar que ni l’administració de la Generalitat que ha autoritzat l’estudi, ni 
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments que el fi nancen s’hagin pronunciat al respecte 
i permetin que des de les xarxes socials s’ataqui sistemàticament a la caça i als caçadors. 
Això sí, es demana als caçadors que cada temporada cacin més dies i que siguin més efec-
tius en la captura de senglars, sense cap mena d’ajut econòmic per a fer front a les moltes 
despeses que comporta aquesta activitat.

La Representació Territorial de la FCC a Barcelona disposa de la Valoració Econòmica 
de la Caça del Porc Senglar en Catalunya en la modalitat de batuda, on podem conclou-
re que el valor econòmic que genera anualment la caça del porc senglar a Catalunya, en 
la modalitat de batuda, es situa en un valor entre 46.110.391 i 63.677.633€.

La CPDA no tan sols ha infl at els resultats previs de la prova si no que a més posen de ma-
nifest que:

1. Aquesta xifra és la mateixa d'animals morts per caçadors l'any passat en les batudes 
als mateixos municipis.

2. La caça massiva provoca una "alteració de l'ecosistema” i "un increment de la població 
de porcs senglars". Això els porta a concloure que l'eliminació dels individus d'una espè-
cie "no és un mètode efectiu" per a controlar-la, sinó al contrari.

3. Proposen ampliar la vacuna a Collserola i a la resta del país.

4. La caça provoca els accidents de trànsit amb els senglars.

Un atac en tota regla, sense tenir en compte l'esforç personal, familiar i econòmic de les 
societats i caçadors federats que amb la seva tasca, sense ànim de lucre, i sense cap aju-
da econòmica per part de les administracions públiques, i sí amb moltes despeses, han 
aconseguit reduir i controlar la població de senglars com és el cas de Collserola o del Parc 
de Sant Llorenç. 

(Així ho demostren les dades aportades pel Cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pes-
ca Continental SSTT de Barcelona de la Generalitat de Catalunya)

Prou!
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Per tal de protegir els conreus i prevenir els accidents de trànsit es demana als caçadors el 
control de la població de porc senglar al llarg de tot l’any:

• 7 mesos de període hàbil de caça amb batudes de setembre a març. 
• 2 mesos d’Autoritzacions Especials per Danys: aguaits nocturns / batudes, abril i maig. 
• 3 mesos via web: aguaits diürns i batudes, juny, juliol i agost.

Els caçadors sempre ens hem implicat tant en incrementar l’esforç de caça com en l’aportació 
de dades i/o mostres d’animals capturats per als estudis i el seguiment sanitari que es por-
ten a terme en el territori de Catalunya per part dels diferents grups que fan recerca sobre 
el porc senglar o d’altres espècies. Cal recordar en aquest sentit, que la Representació Te-
rritorial de la FCC a Barcelona té signats dos convenis de col•laboració amb el SEFaS, el 
primer un estudi pioner sobre la prevalença de la triquina en el senglar , i el segon amb la 
malaltia hemorràgica vírica en llebres i conills, ambdós estudis fi nançats únicament amb 
diners dels caçadors federats. Ara, fi nalment, per aquesta temporada 2018, es farà un con-
veni molt més ampli amb el SEFaS i la pròpia FCC on també, en principi, una part estarà 
fi nançada per la pròpia administració. 

Tanmateix, considerem que és gràcies a la caça i a les actuacions dels caçadors que les pro-
blemàtiques generades per la creixent abundància de porcs senglars no ha esdevingut un 
problema d’una magnitud molt  més gran. Hem estat els primers, i des de fa molt de temps, 
en dir que nomes amb la caça no ni ha prou, i s’ha reclamat reiteradament a les administra-
cions públiques que cal considerar al porc senglar com una espècie de problemàtica social 
i que tothom des de les seves responsabilitats té que aportar la col•laboració necessària per 
a fer-hi front. No podem deixar de pensar quina seria l’evolució i fi ns on podrien augmentar 
les poblacions de porc senglar sense el control cinegètic.

L’informe del “Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya” de la tem-
porada 2012/2013, (Minuartia, 2013) fa entre d’altres, les següents propostes de gestió:

“El control de l’excés de densitat de senglar no la poden afrontar sols els caçadors i es fa 
necessari un pla d’acció que integri tots els agents implicats: caçadors, pagesos, propietaris 
forestals i administracions. El diàleg i la cooperació es fan indispensables ja que calen ac-
tuacions en diferents fronts, i totes elles han d’anar orientades a aconseguir dos objectius:

Prou!
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1) Augmentar al màxim el nombre de captures de senglar
La població de senglar s’hauria de reduir per recuperar una situació de normalitat que faci com-
patible la població de senglar amb les activitats humanes. És recomanable que els caçadors 
facin el màxim nombre de batudes fi ns al fi nal del període hàbil de caça.

2) Reduir la productivitat de la població
Per controlar el creixement d’una població, tant important és augmentar la mortalitat (nombre 
de senglars caçats cada any) com reduir la natalitat (el nombre de senglars que neixen cada 
any); i en aquest cas la responsabilitat ja no recau només en els caçadors. En concret hi ha 
tres actuacions molt recomanables:

2.a.  Fomentar la protecció dels conreus. 
2. b. Evitar qualsevol possibilitat de creuament amb porc domèstic i/o vietnamita.
2. c. No donar menjar als senglars. 

En l’informe del “Programa de seguiment de les poblacions de porc senglar a Catalunya” 
de la temporada 2014-15, s’indica que:

“La cooperació de caçadors, tècnics i administracions és clau per poder aplicar les millors 
pràctiques de gestió d’aquesta espècie.”

“... la manca de depredadors naturals comporta que la caça sigui el principal mecanisme de 
control del seu creixement.”

“... l’augment de les captures de senglar i de les seves poblacions que s’està produint a 
Catalunya no són cap excepció en el context europeu. En tots els països s’observen ten-
dències ascendents en els darrers 30 anys i actualment s’estarien caçant al voltant dels 3 
milions de senglars cada any.”

En cap cas aconsella la vacuna d'esterilització, segurament per que es té en compte el re-
ferent de l’experiència de països com Austràlia,  Nova Zelanda o Anglaterra on es va inten-
tar complementar la caça amb plans de vacunació, molt qüestionats en grans superfícies 
de terreny i on fi nalment han estat desestimats, per dos motius principalment: l'elevat cost 
econòmic i la necessitat de capturar i vacunar un percentatge elevat de la població de fe-
melles reproductores. No existeix cap antecedent al món en que la immunocontracepció 
injectable hagi aconseguit controlar poblacions obertes de suids salvatges en llibertat.

Prou!
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Considerem que un projecte científi c dotat amb l’aportació de diners públics, també dels 
caçadors com a ciutadans que som, no es pot permetre circular per les xarxes socials com 
a moneda de canvi per a satisfer posicions radicals animalistes davant d’un problema social 
com ho és el porc senglar. 

Podrem dir als agricultors que no es preocupin perquè a partir d’ara els senglars que es men-
gin les seves collites estaran esterilitzats i així viurem més feliços? Podrem dir a l'accidentat 
de trànsit que malgrat tot ha estat afortunat de  tenir un accident amb un senglar esterilit-
zat? O li direm a la persona atacada per un senglar que estigui tranquil•la, que el senglar en 
qüestió està tractat amb la vacuna d'esterilització?

El pitjor que li ha pogut passar a una espècie com el porc senglar és perdre la seva condició 
d’animal salvatge  (gestió de l’hàbitat, donar de menjar). Sembla ser que amb això no ni ha 
prou, i ara se’l vol sotmetre a esterilització, que és l’estat menys natural per a qualsevol es-
pècie. 

Dir que la caça no és efectiva per controlar el porc senglar i que l’esterilització és l’alternativa 
és una afi rmació irresponsable, gratuïta, sense fonament, i cap rigor científi c. Demanem 
respecte per els caçadors, però també per a la societat en general, que al rebre informacions 
distorsionades i no validades, desconeixedors de la situació els porta confondre la veritable 
realitat.

Ja ni ha prou!. Les societats de caçadors presents a la jornada informativa van plantejar 
conjuntament amb la Representació Territorial de la FCC a Barcelona realitzar mesures de 
pressió com NO CAÇAR el mes de març i començar més tard la propera temporada, si des 
de la pròpia administració i els propis promotors de la vacuna no desmenteixen aquestes 
noticies. Així mateix s’han concretat altres línies d’actuació, com la NO col·laboració del 
col·lectiu de caçadors.  

VOLEM L’IMPLICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ, QUE A HORES D'ARA NO TENIM.
Societats, Caçadors, reduïm la temporada de cacera del senglar per tal de defensar la nostra 
activitat totalment reglamentada i legal? defensem la caça com un Dret ? Prou d'atacs a la 
nostre activitat! Prou de mentides i manipulacions! La nostre activitat és legal i reglamenta-
da, totalment necessària!. 

VOLEM EL COMPROMÍS DE L'ADMINISTRACIÓ D'UNA VEGADA PER TOTES!

Prou!
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Animals amb cròtal. Seguiment  o Vacuna? 
març / abril 2018

Societat!, Caçador! tu que penses?

Podeu adreçar les vostres aportacions i observacions a la Representació Territorial de la 
FCC a Barcelona mitjançant E-mail: info@fedecazabarcelona.com
 
Volem saber la teva opinió, recolzament o no , a les mesures plantejades. 

Finalment, cal comentar que la Representació Territorial de la FCC a Barcelona està treba-
llant per tal de fer un macro -forum de caçadors  i societats federades per tal de prendre 
mesures i decisions al respecte. 

Entre tots, units, estic convençut que ho aconseguirem!

Si a la Caça!

Gràcies

Barcelona, a 25 de juny de 2018

Joaquim Zarzoso
President de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona

Prou!
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Animals amb cròtal. Seguiment  o Vacuna? 
març / abril 2018
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QUI ÉS EL QUE CONTROLA LES POBLACIONS DE SENGLAR?

        CAÇA VS  VACUNA ESTERILITZACIÓ

El col.lecti u de societats i caçadors federats de la província de Barcelona “farts” de la manipulació de les 
noti cies i de la falta de rigor cientí fi c i tècnic en les darreres publicacions sobre la “ Vacuna d’esterilització 
dels senglars a la província de Barcelona ,i de posar en entre dit la gran tasca i gesti ó realitzada pel col.
lecti u de caçadors.
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LA VACUNA SEGONS EL GRUP DE TREBALL I 
RECERCA  DE LA VACUNA (UAB) 

Des de l’inici del projecte ( any 2016) Els municipis 
de Terrassa, Matadepera, Sant Cugat Del Vallès i 
Vacarisses, la Diputació de Barcelona juntament 
amb la UAB estudian la viabilitat i efec� vitat d’una 
vacuna immunocontracep� va en la població de 
senglars de vida lliure en zones urbanes i periur-
banes. 

El projecte és el primer d’aquestes caracterís� ques que es realitza en tot l’Estat espanyol i permetrà estu-
diar la viabilitat i contrastar l’efec� vitat de l’aplicació d’una vacuna immunocontracep� va en la població de 
senglars de vida lliure per inhibir la seva funció reproductora.

La prova pilot es fa sobre un nombre d’exemplars d’entre 50 i 100, amb una durada de quatre anys d’estudi, 
per tal de poder obtenir uns resultats representa� us. Inicialment s’ha previst realitzar-la a les àrees periur-
banes dels quatre municipis del Vallès Occidental, els ajuntaments dels quals hi col•laboren, tant estructu-
ralment com econòmicament, i per la proximitat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, ges� onat per la 
Diputació de Barcelona, igualment interessada i principal promotora d’aquest projecte.

La prova pilot fa servir una vacuna que ja ha donat bons resultats amb cérvol als Estats Units d’Amèrica i en 
senglar en cap� vitat al Regne Unit. El seu mecanisme d’acció és la creació d’an� cossos enfront l’hormona 
alliberadora de gonadotropines (GnRH), hormones que afavoreixen la funció reproductora en els mamífers. 

Tal com succeeix quan s’aplica una vacuna contra una malal� a, els animals rebran una dosi injectada (en 
aquest cas, via intramuscular) per a que, al cap d’uns dies, comencin a produir an� cossos. La resposta immu-
nitària per part dels individus es presenta variable, amb una durada d’entre 2 i 5 anys.

L’estudi cien� fi c del projecte està coordinat pel Grup de Recerca sobre Infer� litat (GRI-BCN) de la UAB, liderat 
per Manel López-Béjar, professor del Departament de Sanitat i Anatomia Animals.
Una metodologia complementària per a la ges� ó del senglar

El projecte pilot pot suposar una nova metodologia a tenir en compte i a afegir a les que ja s’u� litzen en la 
ges� ó del senglar, segons els seus promotors, que no pretenen la seva u� lització com a mesura única ni el 
seu ús a gran escala.

D’altra banda, cal mencionar que l’administració d’aquesta vacuna no representa cap risc en relació al con-
sum de carn de senglar. La metodologia proposada és similar a la que s’està u� litzant a Austràlia i Nova Ze-
landa des de fa més d’una dècada en porc des� nat al consum humà.

El primer exemplar vacunat ( 27 abril 2017) és un mascle que ha estat capturat en les proximitats de Mata-
depera i l’objec� u és fer-ne 100 cada any fi ns al 2019. Amb la vacunació dels 300 animals previstos es perse-
gueix un doble objec� u: reduir la població de senglars i evitar que s’apropin a zones urbanes, reduint així pro-
blemes asocials com accidents de trànsits o destrosses a la via pública. Els experts creuen que els exemplars 
vacunats reduiran també les seves necessitats nutricionals i, per tant, esperen modifi car el seu 

 Fotogra� a del periòdic.
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comportament i no s’apropin a les ciutats a la recerca d’aliment.

Amb la vacunació d’aquest dijous ha donat el tret de sor� da la fase d’estudi de camp d’aquest projecte pilot 
que va arrencar ja fa un any amb la pràc� ca de controls sanitaris a alguns exemplars. El director del depar-
tament de Sanitat i Anatomia Animal de la Facultat de Veterinària de la UAB, Manel López Bejar, ha expli-
cat que al llarg d’aquest temps els inves� gadors han analitzant l’estat reproduc� u dels animals i que abans 
d’adminsitrar-los el fàrmac, se’ls iden� fi carà i se’n prendran mostres biològiques. Bejar ha explicat que la 
vacuna crea uns an� cossos “per enganyar l’hormona que propicia la reproducció, tant en mascles com en 
femelles”. En aquest sen� t ha assenyalat que el que fa és “inu� litzar l’efecte d’aquesta hormona i el desig 
sexual per evitar el contacte entre animals, així com la recerca de territoris per a la reproducció i les seves ne-
cessitats nutricionals”, que segons l’inves� gador “és el mo� u pel qual s’apropen a les zones periurbanes”.Tal 
com succeeix quan s’aplica una vacuna contra una malal� a, els animals rebran una dosi injectada per a que, 
al cap d’uns dies, comencin a produir an� cossos. La resposta immunitària per part dels individus es presenta 
variable, amb una durada d’entre 2 i 5 anys. 

Mitjançant la determinació de les hormones relacionades amb la reproducció, l’observació dels teixits de les 
gònades i els � tols d’an� cossos es podrà determinar l’efec� vitat de l’aplicació de la vacuna. La fase experi-
mental del projecte es repe� rà també en els propers tres anys. 

En total, està previst vacunar més de 300 porcs senglars de zones de Terrassa, Vacarisses i Matadepera que 
es troben a tocar amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i també en algunes àrees de Sant Cugat 
del Vallès. Projecte pionerEl projecte és el primer d’aquestes caracterís� ques que es fa a nivell mundial en 
senglars urbans i periurbans, tot i que els seus responsables han avançat que probablement hi haurà altres 
ciutats europees i asià� ques que també el desenvoluparan. De fet, han indicat que la vacuna ja ha donat 
bons resultats amb cérvol als Estats Units i en senglars en cap� vitat al Regne Unit. “Ara ens toca veure si en 
estat silvestre és igual d’efec� va”, comenta Bejar, que afegeix que els efectes d’aquest tractament “són rever-
sibles”, de forma que es pot recuperar la capacitat reproduc� va dels animals. L’alcaldessa de Matadepera, 
Mireia Solsona, s’ha mostrat sa� sfeta amb l’inici d’aquest tractament perquè afi rma que “els senglars són un 
problema no només pels danys que causen, sinó perquè poden provocar accidents”. Per la seva banda, Àngel 
Miño, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, assegura que des dels anys 90 la població 
de senglars ha augmentat considerablement. “La manera com s’ha ges� onat fi ns ara amb la cacera no ha 
contribuït a eliminar els problemes que pugui representar el senglar i que es donen sobretot a les zones de 
contacte amb els nuclis urbans”, ha comentat Miño que s’ha felicitat que les administracions apos� n “per 
una forma de ges� ó diferent”.

COL•LEGIS D’ADVOCATS CATALANS COL•LABORARAN AMB LA UAB PER DONAR SUPORT 
AL PROJECTE D’AVALUACIÓ DE L’EFECTIVITAT D’UNA VACUNA ANTICONCEPTIVA PER A 
SENGLARS
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Els degans dels nou Col•legis d’Advocats catalans que compten amb Comissions 
de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA’s) -Barcelona, Tarragona, Girona, Manresa, Mataró, Granollers, Te-
rrassa, Sabadell i Reus- han fi rmat avui a Barcelona un conveni amb el Departament de Sanitat i d’Anatomia 
Animals de la Facultat de Veterinària de la UAB, per donar suport al projecte pilot que els inves� gadors 
de la Universitat estan posant en marxa per avaluar l’efec� vitat d’una vacuna an� concep� va en senglars 
urbans i periurbans de diversos municipis del Vallès Occidental.

L’objec� u del conveni per part de les Comissions és donar suport ins� tucional davant les Administracions 
mentre la UAB desenvolupa el projecte cien� fi c de recerca, que pot suposar l’aplicació d’una metodologia 
alterna� va més efi caç i més è� ca que la u� litzada fi ns ara en la ges� o del senglar, en compliment, en 
compliment dels preceptes de la Llei de Protecció d’Animals de Catalunya, que qualifi ca com a preferents els 
mètodes è� cs de control.

El conveni, instat pel Col•legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), s’ha fi rmat al Consell de l’Advocacia Cata-
lana i l’han subscrit els degans dels nou Col•legis d’Advocats que disposen de Comissions de Protecció dels 
Drets dels Animals: Oriol Rusca (Barcelona), Carles McCragh (Girona), Manel Albiac (Tarragona), Juan Anto-
nio García Cazorla (Sabadell), Ignasi Puig (Terrassa), Abel Pié (Manresa), Julio Naviera (Mataró), Josep Medina 
(Granollers) i Encarna Orduna (Reus).

Segons ha explicat el president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’ICAB, Oriol Rusca, “creiem que 
s’imposa una nova sensibilitat que perme�  resoldre els problemes amb un principi de sostenibilitat i de 
respecte envers tots els éssers vius”. Per a Rusca “quan els mètodes tradicionals no funcionen, la recerca 
de mètodes alterna� us è� cs, legals i basats en la ciència, ens situaran a l’alçada dels països més moderns 
i avançats d’Europa i del món sencer”.

 “Pensem que la vacuna an� concep� va pot ser un mètode efi caç per ajudar a controlar la població de senglars 
i per això hem volgut donar suport al projecte” ha dit Rusca, que espera que aquest mètode, un cop demos-
trada la seva efec� vitat, es pugui exportar a altres indrets del territori.

Per la seva banda, el director del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària 
de la UAB i coordinador del projecte, Manel López Béjar ha destacat que la prova, que està previst que es 
pugui començar en breu, farà servir una vacuna que ja ha donat bons resultats amb cérvols de cua blanca al Es-
tats Units d’Amèrica i en senglars en cap� vitat al Regne Unit. En aquest úl� m cas l’efec� vitat ha estat del 80%.

La prova pilot consis� rà en vacunar uns 100 exemplars joves durant el primer any, tant mascles com femelles, men-
tre que en anys successius –fi ns als quatre que té de durada el projecte- s’aniria augmentant el nombre d’animals.

“A més d’aturar la reproducció, la vacuna redueix la producció d’hormones, i això fa suposar que es pot arri-
bar a reduir la seva mobilitat i la seva ac� vitat.

“Els senglars seran capturats a través de gàbies-trampa amb l’ajuda dels guardes de la Diputació, i després de 
ser vacunats i marcats s’alliberaran de nou”, ha explicat López Béjar, per afegir que “capturar i esterilitzar un 
senglar comporta una despesa inferior que capturar i sacrifi car”. López Béjar destaca també l’avantatge que 
pot suposar l’aplicació d’un mètode de control de població efi caç per senglars urbans, tenint en compte que 
només l’eliminació massiva de senglars no és la solució òp� ma ni adequada i més tenint en compte que les 
lleis disposen que preferentment s’u� litzin mètodes è� cs de control.
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QUÉ DIU L’EQUIP QUE VA DESENVOLUPAR LA VACUNA?
La Dra. Giovanna Massei, membre de l’equip inves� gador que ha creat la vacuna, va admetre totes 
aquestes limitacions i va recomanar que no es generessin falses expecta� ves sobre l’efi càcia, aplica-
bilitat i u� litat de la vacuna. Va deixar molt clar que no era l’alterna� va a la caça, tampoc una  solució 
màgica,   i que només serà ú� l en escenaris concrets (poblacions pe� tes i aïllades) i que la caça i altres 
mètodes seguiran sent necessaris.

htt ps://www.youtube.com/watch?v=GoVMdvY2AOs
En aquesta conferència la Dra. Giovanna ja comenta que cal donar les informacions objec� ves i reals.

QUÉ DIUEN  ELS ESPECIALISTES FORA DE L’ENTORN DE RECERCA DE LA VACUNA I DELS 
GRUPS ANIMALISTES?

CARME ROSELL DOCTORA EN BIOLOGÍA PER L’UNIVERSITAT DE BARCELONA. DIRECTORA DE 
MINUARTIA.  Especialitzada en conservació de la biodiversitat i prevenció de confl ictes amb la fauna. És 
coautora de nombroses publicacions sobre la ges� ó de senglar. En l’àmbit internacional ha liderat diferents 
estudis i par� cipa en projectes de R+D entre els quals destaquen els IMPACTBOAR, sel projecte ‘SAFEROAD 
– Safe Roads for Wildlife and People’. Entre la seva ac� vitat de recerca i docent amb la col•laboració amb el 
Departament de Biologia evolu� va, Ecologia i Ciències ambientals de la Universitat de Barcelona.

JORNADA EN GRANOLLERS. “EL SENGLAR AL VALLÈS ORIENTAL. EVOLUCIÓ I CONFLICTES”.
“Ara per ara és la caça qui controla el senglar i ho ha de con� nuar fent durant molt temps” Tot i donar 
aquest protagonisme als caçadors a l’hora de controlar la població de senglars, Rosell va alertar que “calen 
altres mesures” i va proposar actuar sobre aquelles situacions que es donen ara i que faciliten la vida als 
senglars: boscos bruts, grans plantacions de conreus com el blat de moro fàcilment accessibles o hibrida-
cions a par� r de la barreja amb porcs domès� cs: porcs vietnamites comprats com a mascotes que els seus 
amos abandonen en boscos –ja se n’han detectat en més de 30 comarques catalanes– quan es fan massa 
grans per tenir-los a casa. 

La barreja entre senglars i porcs de granja dispara la produc� vitat de les truges “fi ns a vuit, deu o dotze ga-
rrins”. Per controlar les poblacions, cal evitar deixar menjar als boscos i donar-los-en quan s’acosten a zones 
urbanes. “És com si en un foc encès hi anéssim afegint benzina”, va dir Rosell. 

La solució, va apuntar, passa per “una estratègia múl� ple” 
orientada a “augmentar les captures, reduir la produc� vitat 
i evitar els danys a l’agricultura”. En canvi, va qües� onar la 
vacunació en massa de les femelles per esterilitzar-les. En-
tre altres mo� us, per l’elevat cost. “No creem falses expec-
ta� ves. A Anglaterra, no va funcionar”.   
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JORGE RAMÓN LÓPEZ OLVERA. SERVEI D’ECOPATOLOGIA DE FAUNA  
SALVATGE (SEFAS), UAB

Jornada tècnica: Perspec� ves de futur 
en la ges� ó del porc senglar a Sant Feliu 
de Codines , i Jornada tècnica sobre la 
ges� ó del senglar a Castellar del Vallès 
(15/06/2018)

Injectable 

Provat en porcs senglars en cap� vitat

Provat en porcs senglars en llibertat

Efec� vitat en ambients mediterranis

Cal capturar un percentatge elevat de la població 
reproductora

Poblacions tancades

Nombre d’individus coneguts, controlats i iden� fi cables

ESTERILITZACIÓ:
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FERTILITAT MASCLES
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FERTILITAT FEMELLES

L’ESTERILITZACIÓ INJECTABLE NO ÉS LA SOLUCIÓ A L’AUGMENT DE LA POBLACIÓ DE PORCS 
SENGLARS A CATALUNYA
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L’ESTERILITZACIÓ DE PORCS SENGLARS: 
UNA EINA ÚTIL DE GESTIÓ? 

D’ALTRA BANDA, UN ANIMAL CAPTURAT I ANESTESIAT PRESENTARÀ RESTES DELS FÀRMACS ANESTÈ-
SICS EN EL SEU ORGANISME DURANT DIES O SETMANES.

AIXÒ SÍ PODRIA REPRESENTAR UN RISC PER A LA SALUT DE LES PERSONES SI AQUEST ANIMAL ÉS 
CAÇAT I CONSUMIT POC DESPRÉS D’HAVER ESTAT ANESTESIAT.

1. Les vacunes immunocontracep� ves són efec� ves per al control individual de la reproducció en femelles de 
porc senglar, tant en cap� vitat com en llibertat.

2. L’estudi que es proposa és una repe� ció d’estudis ja fets en altres zones.

3. L’esterilització d’un porc senglar confl ic� u, sigui en zona rural o urbana, suposa mantenir un senglar pro-
blemà� c en el temps.

4. En l’actualitat, GonaConTM només es pot u� litzar en projectes de recerca o per part d’ins� tucions gover-
namentals amb autoritat en el control de les poblacions d’animals salvatges.

5. Per a poder aplicar GonaConTM a Catalunya, cal l’autorització de l’Agència Espanyola del Medicament en 
coordinació amb la Generalitat de Catalunya i dels comitès d’è� ca corresponents.

6. GonaConTM no acompleix tots els requisits necessaris per a esdevenir una eina de ges� ó efi caç i efi cient 
de les poblacions de porc senglar: no es pot administrar per via oral; és di� cil i car aconseguir esterilitzar la 
proporció necessària de femelles en una població per a observar efectes poblacionals; i els costos econòmics 
lligats a l’administració de la vacuna són elevats.

7. Pot arribar a ser necessari esterilitzar almenys al 70% de les femelles reproduc� ves d’una població per a 
observar-ne una disminució signifi ca� va.

8. L’esterilització injectable no és la solució a l’augment de la població de porcs senglars de Catalunya, ja que 
només és efi cient en poblacions reduïdes, tancades, i amb un cens conegut i precís d’animals als quals es 
pugui administrar fàcilment la vacuna.

9. L’aba� ment selec� u de porcs senglars juvenils i femelles en edat i època reproduc� va pot arribar a contro-
lar el creixement de la població de senglars.

10. L’aba� ment selec� u de porcs senglars confl ic� us o que causen danys pot arribar a disminuir les conse-
qüències nega� ves de la població de porcs senglars.

11. A més d’augmentar i sobretot fer més efi cient l’eliminació de porcs senglars, cal una disminució de la 
disponibilitat d’aliment d’origen humà per a aquesta espècie.

12. L’aplicació d’una vacuna an� concep� va per a esterilitzar els porcs senglars en llibertat és més aviat un 
estudi que una eina de ges� ó, i ha creat unes expecta� ves que no s’ajusten a la realitat de les seves possibi-
litats actuals
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           LA GESTIÓ CINEGÈTICA A LA COMARCA 

           DEL VALLÈS OCIDENTAL

JM LÓPEZ . SECCIÓ D’ACTIVITATS CINEGÈTIQUES I PESCA CONTINENTAL SSTT DE BARCELONA

Jornada tècnica sobre la ges� ó del senglar a Castellar del Vallès (15/06/2018)

Com han evolucionat les poblacions de senglar?

Programa Seguiment de Senglar 2016-17
Les densitats estimades són màximes a la 
meitat oriental de Catalunya, on es 
troben les condicions ambientals 
òptimes per a l’espècie i que són la 
pluviositat més elevada i el major 
nombre boscos de frondoses. A més s’ha 
d’afegir un tercer factor: la superfície de 
conreus de blat de moro.
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AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS
2015, 2016 I 2017

Any APC Zseguretat RefFaunaS ZCCont ZonaLliure Total
2011 91 77 11 3 15 197
2012 115 94 15 13 20 257
2013 116 97 14 17 37 281
2014 141 91 16 13 32 293
2015 175 166 15 13 32 401
2016 182 266 19 15 51 533
2017 154 181 12 8 45 400

COL·LISIONS AMB SENGLARS
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La gestió cinegètica a la comarca del ó cinegè
Vallès 

ca a la comètic
ssssss Ocidental

JM López
Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental

SSTT de Barcelona

Castellar del Vallès, 15 de juny de 2018

Amb les dades aportades per l’administració, queda demostrada la gran ges� ó cinegè� ca realitzada 
per les societats i caçadors federats, no només pel que fa a la temporada general de caça, sinó al 
gran esforç personal i econòmic amb la realització de permisos excepcionals fora del període hàbil. 
És aquesta la realitat del control poblacional en zones com Collserola o el Parc de Sant Llorenç, sense 
mencionar les APC privades que de la mateixa forma han estat realitzant una magnifi ca ges� ó cinegè� ca. 
Per tant, NO PODEM NI VOLEM permetre que un grup “animalista “o “persones an� -caça “ vulguin 
atribuir-se amb la vacuna,  la feina que amb molt de sacrifi ci hem realitzat els caçadors durant les 
ul� mes temporades de caça.

Joaquim Zarzoso. President de la R.T. de la FCC a Barcelona.


