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Àmbit d’aplicació Espècies objectiu Tipus de mesura Efecte

Urbanitzat Senglar Exclusió Expulsió Temporal

Agroforestal Altres ungulats Extracció Comunicació Permanent

Infraestructures Altres espècies de fauna Gestió d’hàbitat

Objectiu i aplicacions

Reduir la possibilitat que el senglar pugui accedir a l’aliment per a gats que es disposa a les colònies 
urbanes d’aquests felins, i que s’ha identificat com un dels elements que atrau els senglars cap a 
aquestes zones. 

Aplicable a:

• Zones urbanes, concretament als llocs amb colònies controlades on s’aporta aliment per a gats.

Descripció

Instal·lació de menjadores de gats adaptades per evitar que els senglars puguin accedir a l’aliment. 

Les colònies de gats són freqüents a molts pobles i ciutats. Moltes d’aquestes estan controlades i 
s’hi apliquen mesures per al benestar dels animals, com ara la instal·lació de sorrals, menjadores i abeu-
radors, entre d’altres. També s’hi apliquen mesures de gestió dels mateixos individus, com ara 
tractaments sanitaris i esterilització. Els senglars han trobat a les colònies controlades de gats un 
punt on aconseguir aliment, que, a més, els facilita l’habituació als ambients humanitzats, en asso-
ciar les olors dels gats i de les persones que en tenen cura a la possibilitat d’obtenir menjar. La in-
gesta d’aliments altament nutritius com són els pinsos té una altra conseqüència negativa: poden 
afavorir la productivitat del senglar i, per tant, agreujar el problema d’excés de densitat que mostra 
aquesta espècie en molts llocs. Això és deu al fet que les femelles que es nodreixen amb pinsos 
poden assolir una condició física òptima i un nombre alt de garrins per ventrada.

Característiques tècniques 

Entre les diverses solucions que poden aplicar-se, destaquen les que es descriuen a continuació.

• La instal·lació de menjadores adaptades, com el model que s’aplica en alguns llocs de Barcelona
(figures 10.1 i 10.2) és una solució molt adequada. Consisteix en una caixa de formigó amb una tapa
que tanca mitjançant un cadenat o altres sistemes, que permet un manteniment còmode, i dins la qual 
es disposen recipients per a l’aigua i el pinso. La caixa permet l’entrada dels gats per orificis d’uns
15 cm de diàmetre situats en dos dels costats, a la part inferior de la caixa; els senglars, en canvi, no
poden accedir a l’aliment ja que no passen pels forats. Cal garantir que el pinso estigui situat prou
lluny perquè els senglars no el puguin abastar introduint el morro pels forats, i també cal assegurar-se
que aquests animals no puguin tombar les menjadores fent sortir el pinso pels forats. Per aquesta raó
és millor que les caixes amb menjar estiguin ancorades al terra.

• La instal·lació de les menjadores en caixes emplaçades a més de 120 m d’alçada sobre el terra permet 
que els gats hi accedeixin saltant o enfilant-se, i deixa l’aliment fora de l’abast del senglar. Cal garantir, 
també, que el senglar no pugui tombar el sistema i tenir en compte que es poden posar drets sobre
les potes del darrere per arribar a l’aliment.

• El tancament perimetral de la colònia amb una tanca adequada per a senglars (vegeu la fitxa 1 per a
diferents opcions) o bé el reforç del tancament si ja existeix (vegeu la fitxa 2) poden ser una solució
alternativa per evitar que el senglar accedeixi a les zones on es troben els gats.
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Figura 10.1. Dispositiu amb tapa que permet disposar pinso i 
aigua per a gats al seu interior, i evita que hi accedeixin els 
senglars. 

Font: Ajuntament de Barcelona

Figura 10.2. Les menjadores per a gats adaptades per evitar 
l’accés del senglar a l’aliment han d’estar ancorades al terreny 
o tenir altres sistemes que n’evitin la bolcada.

Font: Ajuntament de Barcelona

Manteniment 

• Requereix manteniment periòdic. Durant els dies posteriors a la seva instal·lació caldrà verificar-ne
el bon funcionament i comprovar que els senglars no tombin les menjadores ni puguin accedir a
l’aliment per altres sistemes.

Normativa i autoritzacions 

• Cal consultar la normativa municipal que pot regular les característiques que han de tenir les colò-
nies de gats controlades, i l’aportació d’aliments als animals salvatges (vegeu la fitxa 11).
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