La gestió dels conflictes
provocats pel senglar en zones
de seguretat del Maresme
Jornada tècnica
MATARÓ, dimecres 11 de desembre de 2019

Presentació
Les poblacions de porc senglar han
esdevinguts els darrers anys una font de
conflictes principalment als conreus, i
s’ha incrementat substancialment el risc
d’accidents de trànsit en alguns trams de
carreteres.
L’augment de la superfície forestal,
sobretot de boscos d’aglans, els ha
millorat les condicions ambientals dels
ecosistemes que l’espècie selecciona
com òptims. Com a conseqüència, les
abundàncies de la majora part de les
poblacions d’Europa han augmentat, i
malgrat l’augment de la pressió de caça
no s’aconsegueix assolir uns nivells que
redueixin la sensació de conflictes que
en genera.
La gran capacitat d’adaptació a d’altres
condicions ambientals els ha permès
aprofitar-se d’espais naturalitzats amb
una presència d’activitat humana
important, on troba refugi i aliment de
forma regular. D’aquesta forma, és
habitual trobar-ne exemplars en zones
verdes, carrers..., que esdevenen un risc
important per a la seguretat de les
persones.
La comarca del Maresme ha esdevingut
els darrers anys en situacions semblants
a les que trobem a Collserola. La
dificultat d’emprar mesures cinegètiques
clàssiques necessita d’accions de
prevenció i control en el medi urbà i cal
que mitjançant accions municipals
coordinades es complementin els
controls d’aquesta espècie al medi
natural.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.00 h Presentació de la jornada
Sra. Montserrat Garrido. Consellera delegada de Medi Ambient i Canvi
Climàtic del Consell Comarcal del Maresme.
Sr. Josep Pena. Director dels SSTT del DARP a Barcelona.
9.30 h Diagnosi i claus del conflicte originat per la presència de senglars
al Maresme
Sr. Josep Maria López. Cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i
Pesca Continental de Barcelona.
10.15 h Resultats del Programa de seguiment de les poblacions de senglar
a Catalunya
Sra. Carme Rosell. Directora de MINUARTIA.
11.00 h Pausa
11.30 h Ecologia del senglar a les zones urbanes i periurbanes de
Barcelona
Sr. Jorge López Olvera. Professor i investigador del Servei
d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge de la UAB.
12.15 h Mesures per la reducció de conflictes del senglar en el àmbit de les
competències municipals
Sra. Gemma López. Cap del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès.
13.00 h Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la
fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures
Sr. Jordi Padrós. Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
13.45 h Cloenda
Sr. Damià del Clot. President del Consell Comarcal del Maresme.

Lloc de realització
Centre Cívic Cabot i Barba
Plaça Miquel Biada, 5
08301 - MATARÓ

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
biodiversitat.ssttb.daam@gencat.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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