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1. Resum estudi dels porcs vietnamites a Catalunya
Aquest projecte té per objectiu avaluar la situació en el territori del porc vietnamita i els seus híbrids. Degut a la
problemàtica creixent del seu abandonament feia falta investigar i avaluar la problemàtica actual amb aquesta espècie i
quines son les seves conseqüències. Es per això que hem elaborat un cens sobre els individus captius i salvatges de totes
les races de porc nan existents al territori, tant en el medi natural com en nuclis zoològics, llars o explotacions, per tal de
poder avaluar la situació actual i proposar un pla de prevenció. Alhora establir la distribució espacial d’aquests exemplars al
territori de Catalunya.
La metodologia emprada en una primera fase ha estat per una banda investigar i detectar els llocs susceptibles de tenir
porcs o de tenir aquesta informació i contactar amb tots ells. En una segona fase s’han demanat una sèrie de dades,
importants per a la realització del cens, a tots els llocs susceptibles de tenir aquesta espècie. En tercer lloc s’han
enregistrat totes les dades a mesura que aquestes anaven arribant i s’han anat contactant successives vegades aquells
que no contestaven. Després de una classificació de les dades enregistrades finalment s’han analitzat els resultats.
Resultats. Entre el 2015 i 2016 s’han registrat en total 1662 individus de porc vietnamita o híbrid amb senglar a tot el
territori Català. D’aquests 981 es refereixen a exemplars captius (59%) i 681 a exemplars assilvestrats o en estat salvatge
al medi natural ( 41%). Del total de porcs 348 es refereixen a exemplars ja sacrificats o abatuts (21%) , 261 a individus vius
( 40%) i de 653 no tenim dades concretes ( 39% del total). Del total d’individus censats 321 (20%) han estat híbrids i 465 (
28%) han estat purs. La major part no s’ha pogut determinar (52%). En quant al sexe en els individus que s’ha pogut
establir aquesta dada veiem una percentatge igual per als dos sexes, 14%. En un 72% de les dades no s’ha pogut
determinar. El “sex-ratio” ha estat de 0.96 (mascles/femelles), no diferenciant-se estadísticament de l’equilibri entre sexes
(chi-quadrat). Del total d’exemplars captius, 123 es trobaven dins de centres o protectores (13%) i 858 en altres condicions,
generalment en llars particulars i nuclis zoològics, tant oberts al públic com de particulars (87%). . El “sex-ratio” és
pràcticament d’1,00, demostrant-se novament que la proporció de sexes està equilibrada. Del total de captius 144 es
trobaven esterilitzats (15%) i 327 no estan esterilitzats (33%). De 510 no s’ha pogut establir el seu estat. La Ratio és de
2,27 porcs no esterilitzats per cada porc esterilitzat. Aquesta dada és molt desfavorable i palesa el gran potencial
colonitzador dels exemplars que accedeixen al medi natural. Quant a la distribució dels porcs captius (Fig. 10), es veu una
gran dispersió, tot i que menor al conjunt de les dades. No s’ha trobat cap exemplar captiu a 7 comarques: la Val d’Aran,
l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, la conca de Barberà o la Terra Alta. A la resta, en canvi,
si que s’hi ha trobat, i sovint en profusió. 8 comarques apleguen un 73 % dels porcs captius (el Vallès Occidental amb un
16%, seguida de la Selva amb un 11%, el Barcelonès amb un 8%, el Baix Llobregat i el Baix Penedès amb un 7%, i el
Vallès Oriental, el Garraf i el Bages amb un 6%). Són les regions metropolitanes i costaneres les que apleguen més
exemplars captius. Dels 681 porcs observats al medi natural (assilvestrats) la majoria han estat abatuts per caçadors
(ocasionalment també per agents rurals). Uns 282 van ser abatuts o sacrificats (41%) i els individus vius observats però no
abatuts, 209, un 31%. En els casos d’assilvestrats del medi natural sabem amb seguretat, però, de 28 mascles, 40
femelles i 613 indeterminats. Amb aquestes dades, hem calculat un “sex-ratio” de 0,7, que s’aparta estadísticament de
l’equilibri de sexes (chi-quadrat). És a dir, aquesta és una diferència respecte de la captivitat, ja que hem trobat 3 mascles
per cada 4 femelles. Del total d’assilvestrats només s’ha pogut extrapolar les següents dades: 1 esterilitzat, 20 no
esterilitzats i un gran nombre d’indeterminats 660. La qual cosa, representa para la mostra estudiada que només un 4,8%
dels exemplars trobats al medi estaven esterilitzats. La demarcació en la que apareixen major nombre de porcs totals és la
de Barcelona, 59% del total. El 51% de les dades totals apareixen en cinc comarques: V. Oriental, V. occidental, Baix
Llobregat, La selva i el Baix Penedès Quant a la seva esterilització hi ha un baix percentatge de porcs esterilitzats (9%).
També veiem una gran dispersió al medi, molt per sobre del que esperàvem. Els porcs es veuen molt ben dispersats pel
sector litoral i prelitoral de la Catalunya més poblada, entre el Baix Llobregat, el sud del Bages, el Vallès Oriental, la Selva,
el Gironès, i la part més Baixa del Baix Empordà. Però també s’estén per la Plana de Lleida la resta de comarques de
Girona, el litoral de Tarragona i gaire be la resta del País. Les comarques que presenten un major nombre de porcs
assilvestrats és el Vallès Oriental i Occidental. Quatre comarques (els Vallesos, el Baix Llobregat i la Selva, amb un 49%,
apleguen 1 de cada dos porcs ensalvatgits), i 6 (aquestes més la Noguera i el Garraf) apleguen el 57%, és a dir
pràcticament un de cada tres.
Conclusions. El porc vietnamita és una espècie susceptible d’abandonament i es preveu que si no es posen mesures el
nombre anirà augmentant, sobretot per la seva arribada al medi natural. Els resultats d’aquest estudi no ens indiquen el
nombre real de porcs a Catalunya, sinó una mostra aproximada del nombre total. Hem constatat que hi ha una manca de
registres unificats, d’inspeccions, sancions, requeriments i seguiment, però també una molt bona acceptació del projecte
per part de la població. L’estudi ens indica a on s’han de posar més esforços.
Propostes. Un cop valorats els resultats i les conclusions creiem imprescindible per començar a tenir controlat el problema
a Catalunya prohibir la seva venda i tinença, i regular la seva tinença amb anterioritat al decret i portar a terme l’execució
unes mesures que permetin fer un seguiment acurat dels casos existents. Tot això acompanyat de campanyes informatives
i de conscienciació per a la població.
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2. Introducció
2.1 Per què aquest projecte
Malgrat hem vist que hi ha moltes races de porcs nans, el projecte es centra en l’espècie
més comercialitzada, el porc vietnamita o panxut, però no es té en compte l’espècie a
l’hora de censar els individus ja que sovint són encreuaments entre les diferents
espècies. Per tant, ho generalitzarem tot com a porc vietnamita.
La realitat de la situació actual és que la manca de control legislatiu i normatiu d’aquesta
espècie ha portat a la excessiva reproducció, a la compra impulsiva i al posterior
abandonament dels individus. Els mitjans de comunicació de fa 14 anys enrere van influir
molt negativament en la compra compulsiva i es va crear la moda de tenir un porc
vietnamita com a animal de companyia. Sèries com ”Porca Misèria” o programes com
“Veterinaris”, (http://www.tv3.cat/videos/3396490) transmetien un missatge equivocat a la
població sobre que era molt senzill i molt adequat tenir els animals d’aquesta espècie
com a animals de companyia. Als EUA es van començar a posar de moda als anys 80 i
fins mitjans dels 90. La mascota de George Clooney "Max" (1987-2006) també va tenir
molta influència. Sèries i programes com aquests o actors de moda del moment van fernos creure que eren un bon animal de companyia.
Però la realitat és una altra ben diferent. Max va arribar a pesar 130kg, un clar exemple
de les conseqüències d’una excessiva alimentació i la falta d’exercici que pateixen en
estat domèstic. Només els porcs anomenats mini-pigs i només els que són exclusivament
d’aquesta raça són porcs nans, però, fins i tot aquests, poden arribar a pesar fins 40 kg.
Totes les altres espècies o creuaments d’aquestes poden arribar a pesar més de 100 kg.
Aquesta realitat no l’expliquen les botigues o comerciants de porcs vietnamites. Els
venen com a porcs nans i el comprador, que tampoc té l’hàbit d’informar-se abans de
realitzar la compra, està convençut que és un bon animal de companyia i de que no
creixerà més que un gos de mida mitjana. Després venen els problemes fruit de la manca
d’informació sobre l’espècie. El porc té unes necessitats fisiològiques i etològiques que
l’impossibiliten per viure en un pis, malgrat el que puguin dir programes i sèries famosos
de televisió com “Veterinaris”. Els propietaris només s’adonen quan el problema ja és
greu; apareixen malalties, l’animal destrossa coses de la casa i comença a ser difícil de
controlar, s’incomoda i crida quan se li posa l’arnés per anar a passejar, etc. Aquest tipus
de mascota requereix força temps i dedicació per part de l’amo, ja que necessita passejar
i molt d’exercici i ser educat de manera estricta. Els propietaris de porcs comprats fa uns
anys comencen a trucar a les protectores perquè se’n facin càrrec quan veuen que no
acompleixen les seves expectatives. El porc ha crescut massa, depenent de la vida que
porten s’engreixen molt, els veïns es queixen els sorolls que emeten, alguns s’excusen
dient que tenen gelosia dels nens de la casa, ... i per aquestes raons el porc vietnamita
és una de les mascotes que més s’abandona. Aquest és el moment on veiem que
comença el problema, ja que no existeixen protectores de porcs. Les protectores
habitualment són de gossos i gats i no estan preparades per rebre ni tenir cura d’aquest
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tipus d’animals. Comencen aquí a aparèixer porcs vietnamites dins les protectores de
gossos i gats però difícilment aquests animals seran adoptats, per tant, el problema
comença a agreujar-se i cal trobar-li la solució atacant les verdaderes causes.
L’abandonament ha comportat també una greu situació en l’hàbitat natural. S’ha produït
la reproducció d’aquests porcs amb el senglar i, per tant, la seva hibridació. Si bé, fa uns
anys ja es van començar a veure alguns senglars hibridats en algunes zones de l’Estat
espanyol, actualment, és freqüent la presència d’aquests híbrids arreu de l’estat
espanyol. A Catalunya les diferents associacions de caçadors alerten del problema. Al
hibridar-se senglar amb porc vietnamita el número de cries augmenta de 2 fins a 8 o 9.
Així, a més del problema de la hibridació, tenim el problema de l’augment d’individus amb
les corresponents conseqüències per la població i el medi natural.
A causa d’aquest problema, el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la
fauna cinegètica elaborat pel DARP i aprovat pel Govern, a la seva mesura 6 contempla
determinar la situació d’aquest animal a Catalunya per tal de preparar mesures efectives
que evitin; el seu comerç, l’abandonament i la tinença no responsable. El DARP ha
realitzat el present contracte per a donar compliment a aquesta mesura del Pla.

2.2 El porc vietnamita i altres miniporcs
El miniporc o mini pig és també un conjunt de varietats de porc domèstic modificat per
l'humà per aconseguir mides petites. Al principi van ser utilitzats per a l'experimentació i
la investigació i posteriorment es van popularitzar com a animals de companyia o
mascotes.
L'Associació Nord-americana de miniporcs estableix, per a ser classificat com tals, que la
talla adulta dels miniporcs (de cinc anys o més) ha d’estar per sota dels 50,8 cm d'alçada
o per sota els 68 kg de pes. Aquesta mateixa associació també estableix una
classificació basada en races, amb 4 categories amb estàndards de formes, mesures i
mides per a cadascuna de elles. Com a mínim hi ha al voltant d'unes catorze races
emprades com a miniporcs de les quals, entre les més populars, podem trobar varietats
com la Juliana, Göttingen, Yucatán, vietnamites o Potbelly, entre d’altres.
Associacions de rescat d'aquests animals han reportat diferents problemes derivats de
les males pràctiques dels criadors, malalties per alts nivells d'endogàmia, trastorns del
desenvolupament i desnutrició per assolir baixes talles, estafes comercials i
l'abandonament per part de propietaris.
Des de la dècada dels seixanta, els porcs amb pesos entre els 68-91 kg van ser utilitzats
en zoològics en el món occidental, així com en la investigació mèdica en els camps de la
toxicologia, farmacologia, pneumologia, cardiologia, ciència de l'envelliment i com a
possible font per donació i trasplantament de òrgans.
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La criança de porcs miniatura començar al Regne Unit el 1999, quan l'anglès Chris
Murray va realitzar creuaments de diferents tipus de races per aconseguir una variant a la
qual ell va denominar tasseta de te o Teacup i van ser presentats al públic el 2007. La
tendència per a criar-los com mascotes va guanyar força a partir de 2009 a Estats Units i
Europa quan estrelles de la música i la cinematografia de Hollywood, com George
Clooney, Victoria Beckham, Paris Hilton i Rupert Grint, van començar a aparèixer en
públic acompanyats d'aquest tipus de mascotes.
El porc vietnamita és descendent directe de la família del porc salvatge (Sus scrofa). És
una raça domèstica i, per tant, és considerada com a una subespècie (S. scrofa
domesticus). Hi ha discussió sobre el número de subespècies de porc salvatge: mentre
que alguns autors distingeixen només 4 subespècies, altres en distingeixen més de 201.
La diferència de criteri ve perquè hi ha moltes subespècies creuades entre si i per les
diferents adaptacions geogràfiques que presenten.
a) Classificació per grandària, pes i edat
La classificació establerta per l'Associació Americana de Miniporcs (AMPA), a la que
fèiem referència, independentment de la puresa i tipus de la raça o de si es basa en una
barreja de diverses races, basada en l'altura i edat amb l'objectiu d'evitar i eliminar amb el
temps les etiquetes publicitàries confuses com micro, Teacup, nano, pixie
(http://americanminipigassociation.com/). Per aquesta societat, l'ideal és que facin menys
de 50,8 cm i menys de 68 kg de pes en estar completament desenvolupats com
exemplars adults. Aquesta classificació per altura es divideix en quatre categories (Fig.
1):
• Categoria 1. Porcs que mesurin per sota dels 35,5 centímetres d'alçada o menys.
• Categoria 2. Porcs que mesurin entre els 35,5-40,6 centímetres d'alçada.
• Categoria 3. Porcs que mesurin entre els 40,6-45,7 centímetres d'alçada.
• Categoria 4. Porcs que mesurin entre els 45,7-50,8 centímetres d'alçada.
Per edats es classifiquen en juvenils, menors a 16 mesos; en adolescents, de 16 mesos
a 5 anys; i com a adults, majors de 5 anys d’edat.

1

Font: Wikipedia

Estudi de porc vietnamita i hibridacions a Catalunya. 2016-2017

Figura 1: Classificació dels miniporcs, segons l’edat, d’acord amb els criteris de l’AMPA.
Classificació per raça

Almenys hi ha unes catorze races de miniporcs, algunes són populars i altres extintes o
rares. No obstant això, encara que hi ha races fàcils de distingir. Existeix l'emergència
d'unes varietats amb característiques mixtes difícils de reconèixer a causa de la
popularització dels miniporcs com a animals de companyia. Fins i tot, encara que hi ha
races ben conegudes emprades com miniporc, moltes de les vegades el creixement
excedeix la seva classificació per grandària, ja que és difícil predir el seu
desenvolupament final fins a l'etapa adulta.

Juliana
La Juliana és una raça de mida petita. S'ha suggerit que podria ser degut a un possible
encreuament entre el porc domèstic i el
potamocer roig. El 2012 l'Associació i Registre
de porc Juliana va ser fundada oficialment.
Aquesta associació tracta sobre el llinatge i la
cria d'un subconjunt de porcs miniatura
anomenats porcs Juliana. Aquest miniporc és
d'una aparença àgil, esvelta i atlètica de cos
magre i abdomen no prominent. Els colors són
platejats, blanc, vermellós, floridura, negre o
crema amb taques lleugerament negres, vermelloses o blanques, difuses en un pelatge
que a l'hivern pot ser més espès. Les orelles són petites i rectes, el musell és allargat i
recte i els seus ulls són allargats. El coll, generalment, és recte, sense plecs, ni papades.
Segons l'Associació i Registre de porc Juliana perquè un exemplar sigui classificat i
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enregistrat com a miniporc no pot superar els 43 centímetres d'alçada i els 32 quilos de
pes.
Göttingen
El Göttingen és una raça de porc miniatura desenvolupat, específicament, pel seu ús en
la investigació. El Göttingen Minipig és millor conegut per la seva excepcional mida petita,
neteja i bon estat de salut. El desenvolupament d'aquesta raça va començar a finals de
1960 a l’ Institut de Reproducció Animal i Genètica de la Universitat de Göttingen,
Alemanya, per encreuament entre porcs Minnesota,
vietnamites o panxuts i el Landrace alemán. Avui dia, el
porc Göttingen es cria en quatre llocs diferents a nivell
mundial i s'utilitza en la investigació biomèdica per salvar
vides a tot el món. El pes corporal en edat madura d'un
d'aquests exemplars ronda entre els 35-45 quilograms.

Vietnamita o panxut
El vietnamita, panxut o potbelly és un porc d'orelles curtes i rectes amb un musell de talla
curta-mitjana. El cos és robust amb plecs a la pell i una
papada característica. Té un rang de pes entre els 32 a
136 quilos, però, per les seves curtes extremitats arriba a
alçades que van dels 40 centímetres a 71 centímetres de
altura. Són de temperament plàcid i calmat però solen ser
porcs molt intel·ligents. El Miniature Potbellied Pig
Registry Service proveeix un registre rigorós només per a
aquells espècimens que arribin a mesurar menys de 38
centímetres d'alt o pesin menys de 25 quilograms. Els
porcs vietnamites solen promocionar-se com una opció comercial de “porc de talla
mitjana a gran més barata” ja que altres varietats de miniporc més petites solen ser més
cares.

Kunekune
El kunekune és una raça de porc pastor portada a Nova Zelanda durant el segle XIX des
d’Àsia. Solen ser animals peluts de colors crema,
gingebre, daurat, blanc, beix i negre. És molt característic
el parell de borles que pengen de les seves mandíbules
inferiors. El seu cap i cara són amples i còncaves i la
mida del musell de mitjà a curt. Les orelles són rectes i
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descansen cap endavant. La seva figura corporal és rodona amb potes curtes i rectes.
Les seves mesures en edats adultes van dels 53,3 centímetres als 76,2 centímetres d'alt i
el seu pes dels 60 als 200 quilos de pes. L'Associació Kunekune de Nova Zelanda
discuteix sobre la possibilitat d'establir com miniporcs només aquells espècimens que
facin menys de 50 centímetres de alçada.

Yucatán
El porc yucateco és una raça provinent de la
península de Yucatán, Mèxic. Està desproveït de pèl
i té coloracions pissarra o gris. És de temperament
dòcil i actiu el que el fa fàcilment manejable tant per
a investigadors, com criadors o amos. Les seves
orelles són llargues però rectes, el musell llarg i
recte, el cap allargat i estret. El coll és curt de mitja
mida i grassonet. Les extremitats són llargues i
rectes. Les seves dimensions són de mitjanes a
grans ja que els mascles adults tenen un pes de 83
quilograms i les femelles de 70 quilograms de
mitjana. L’alçada mitjana en ambdós sexes és de 57 centímetres i el llarg 76 centímetres.
Com que és un animal de clima tropical i desproveït de pèl és preferible tenir-ne cura dels
climes freds.

Guinea americà

El Guinea americà és una varietat Landrace, desenvolupada des de fa dos-cents anys al
sud dels Estats Units. El color del pelatge en la majoria
dels casos és negre, essent rar un altre tipus de
coloracions. Té un rostre relativament petit amb musells
mitjans-llargs. Les seves orelles són de petites a mitjanes
amb les puntes, lleugerament doblegades, cap endavant
en alguns espècimens adults. Els ulls i la seva mirada
tenen una lleugera posició frontal. Com a adults les seves
mesures són de 55 a 68 centímetres d'alt i de 117 a 142
centímetres de llarg .
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Altres races
Altres races emprades com miniporc, però que sovint poden créixer més enllà dels
estàndards marcats, poden ser la Mulefoot, Ossabaw Island, Meishan o Hanford Mini
Swine.

Característiques del porc nan o vietnamita
El porc vietnamita o nan és juganer, afectuós, i molt net, tot i que es podria pensar pel fet
de ser un porc. També és molt intel·ligent i fàcil d'educar, una cosa molt important perquè
si el malcriem pot ser molt tossut i arribar a ser destructiu. Sol tafanejar molt i li encanta
explorar. Totes aquestes característiques, sumades al seu graciós aspecte, fan que el
porc vietnamita s'hagi posicionat com un dels animals de companyia més demandats.
El porc vietnamita és el més habitual dels porcs nans i el podem trobar de color gris,
negre o marró i, fins i tot, amb algunes taques. Pel que fa a la seva estructura, es tracta,
al cap i a la fi, d'un porc perquè la seva panxa és gran, igual que el seu cap, les seves
orelles petites, té un musell curt i una cua recta i no molt llarga. Tenen un xiscle
particular, que emeten quan se'ls aixeca del terra o quan senten algun tipus de pressió,
com una abraçada. Això es deu al seu instint, criden per avisar a les seves mares que hi
són, i evitar així que el robust cos de la truja els aixafi.
Es tracta de porcs que solen pesar entre 43 i 136 quilograms de pes, és a dir, no es
tracta d'exemplars miniatura com solem creure. Tenen un cos allargat i gros, mostrant
una prominent panxa que s'accentua amb el pas del temps. Les seves potes, curtes i
fines, són més fortes del que aparenten. La cara del porc Vietnamita és tendra i conforme
avança la seva edat s'omple de solcs i arrugues totalment característiques de la raça.
Els mascles aconsegueixen la maduresa sexual als sis mesos d'edat, abans del seu total
desenvolupament. Als 6 anys se'ls considera exemplars ja adults. Actualment, existeixen
una quantitat increïble i variada d'exemplars que han sorgit en barrejar diferents porcs en
captivitat i és que, ja de per si, existien diferents tipus de porcs d'origen Vietnamita.

b) Comportament
El porc vietnamita és un animal que viu en manada o comunitat. Igual que passa amb els
gossos, entre ells s'instaura una forta jerarquia que tots compleixen i respecten.
Es tracta d'animals molt intel·ligents, amb personalitat pròpia i un instint molt
desenvolupat. En adoptar a un podem trobar-nos amb un exemplar exigent, sensible,
neuròtic o independent, i és que tot i l'educació, la seva personalitat juga un factor
important. Aprendrà a cridar, a cridar l’atenció, a despertar-te i a demanar menjar. També
pot ser que siguin gelosos d'altres animals, buidin un rebost o que es posin tristos en
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renyar-los. Els porcs són animals molt sensibles a diferència del que puguin pensar
algunes persones. Són curiosos per naturalesa i els encantarà seguir a les persones
mentre realitzem les tasques diàries, esbufegant i recollint motes de pols amb el nas.
Mimar-los en excés pot tornar-los territorials i agressius, especialment envers els amics o
familiars que ens visitin a la llar i és que els porcs Vietnamites tenen un fort instint de
defensa del seu territori. Per a això, és molt important que s’aprengui sobre educació i
obediència. Igual que en el cas dels gossos és fonamental per a una convivència
adequada. S’han fixar normes i disciplina fermes, de forma diària i continuada, així com
fer-los entendre el significat de la paraula "No" i òbviament no permetre mai una falta o
agressió cap a un humà.

c) Necessitats
A més d’una alimentació adequada a l’espècie el porc vietnamita té unes necessitats
socials que mai es poden assolir en el cas de porcs a les llars. Però a més necessiten
que se’ls tallin les ungles de tant en tant. També necessiten desenvolupar altres
comportaments propis de l’espècie com fer forats amb el nas per desenterrar llombrius,
banys de sorra, aigua i fang, etc.

d) Malalties més comunes dels porcs vietnamites
Les malalties més comunes ressenyades en aquests animals són:
• Problemes gastrointestinals: per ingerir qualsevol tipus d’objectes a la llar. S’ identifica
algun problema d'aquest tipus si vomita.
• Colibacilosi: Es tracta d'una diarrea que sol aparèixer en exemplars joves mal nodrits.
• Salmonella: Afecta exemplars de totes les edats, generalment, després del
deslletament. Pot ocórrer després d'ingerir aliment de les escombraries o matèria fecal
d'altres espècies.
• Restrenyiment: Pot ocórrer si no rep prou aigua o causa d'una malaltia renal. Fomentar
l'exercici pot ser beneficiós per a l'evacuació.
• Prolapse rectal: Es deu a la irritació de l'intestí després de la diarrea perllongada.
• Linfosarcoma, limfoma i carcinoma: A mesura que el nostre porc vietnamita envelleix
apareixen amb ell aquest tipus de petits tumors, que en cas d'allotjar en els intestins
poden ser molt greus.
• Pell seca, escamosa: És comú i s'elimina netejant la pell amb tovalloles humides
regularment.
• Sarna sarcòptica: Pot succeir igual que a altres mascotes.
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• Melanoma: Es tracta d'un tumor cutani que ha extirpar.
• Cremades solars: Succeeix si els exposem freqüentment al sol sense protecció, aigua o
fang.
• Coixesa: A causa de la forma de l'esquena dels porcs Vietnamites poden patir
estrebades musculars, dany en els lligaments, fractures etc.
• Artritits infecciosa: Afecta porcs de totes les edats. Necessita tractament veterinari.
• Peülles esquerdades: A causa del exercici en superfícies abrasives com el formigó.
• Tètanus: Succeeix després de la mossegada d'un gos o d'una abrasió a la pell entre
d'altres.
Els veterinaris recomanen la castració i sempre que es realitzi en la joventut. D'aquesta
manera, podem prevenir malalties com el càncer, la mastitis, el zel i actituds dominants o
territorials. També impedirem que es reprodueixin si s'escapen de la llar al costat de
senglars, per exemple.
A causa de les males pràctiques de criança i alts nivells d'endogàmia, associacions i
santuaris dedicats al rescat d'aquests animals abandonats han reportat cada vegada més
porcs amb problemes congènits com problemes en els ulls, mascles amb testicles poc
desenvolupats i femelles amb anus imperforat, entre altres problemes.
Mentrestant, també està molt estesa la mala pràctica de no alimentar adequadament en
les etapes juvenils de desenvolupament a races com la Potbelly, Kunekune o Ossabaw
Island perquè aquests no tinguin creixements plens i així aconseguir les talles baixes
desitjades, provocant moltes de les vegades problemes nutricionals i del
desenvolupament greus o la mort. Altre problema és el sobrepès degut a la mala o
incorrecta alimentació.

e) Riscos
Tot l’exposat converteix al porc vietnamita perfectament adaptable a pràcticament
qualsevol hàbitat. Per aquesta raó ha estat classificada com a espècie/raça invasora
d’acord amb el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras.
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3. Objectius
3.1 Objectius general
L’objectiu general del projecte és la realització d’un cens estimat, el més realista possible,
sobre els individus captius i salvatges de totes les races de porc nan existents en el
territori, és a dir, tant en el medi natural, com en llars, nuclis zoològics o explotacions, per
tal de poder avaluar la situació actual i proposar un pla de prevenció. Alhora, establir la
distribució espacial d’aquests exemplars al territori de Catalunya.

3.2 Objectius específics


Obtenir estimes realistes de:

‐
‐

‐

La quantitat de porcs vietnamites existents a Catalunya.
La quantitat de porcs vietnamites que romanen a les cases, llars, masies i nuclis
zoològics.
La quantitat de porcs vietnamites trobats, fins a la data, al medi natural i establir la
seva distribució a Catalunya.
La dispersió territorial d’aquests animals.



Analitzar les causes i fer un diagnòstic del problema



Proposar solucions a curt i llarg termini

‐
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4. Marc normatiu
‐

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentI
d=492668&language=ca_ES&action=fitxa.

‐

Llei 1/1970, 4 de abril, de caza. http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A1970-369

‐

Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución
de
la
Ley
de
Caza
de
4
de
abril
de
1970.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-444

‐

RESOLUCIÓ ARP/583/2017, de 13 de març, per la qual es fixen les espècies
objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials
per a la temporada 2017-2018 en tot el territori de Catalunya.
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medinatural/casa/dar_normativa_interes_casador

‐

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español
de especies exóticas invasoras. https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-20138565-consolidado.pdf

‐

REGLAMENTO (UE) N o 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la
introducción
y
propagación
de
especies
exóticas
invasoras.
https://www.boe.es/doue/2014/317/L00035-00055.pdf.

‐

RD 348/2000, de 10 de març pel qual s’incorpora l’ordenament jurídic la directiva
98/58/CE relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes (BOE
núm.61
d’11/03/2000)
i
posteriors
modificacions.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-4698

‐

Decret 40/2014 de 15 de març d’ordenació de les explotacions ramaderes
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&docu
mentId=658359&language=ca_ES.

‐

Llei 32/2007, de 7 de novembre, per la cura dels animals en la seva explotació,
transport, experimentació i sacrifici.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19321

‐

Llei
8/2003
de
24
d’abril
de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-8510

‐

Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals.
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&docu
mentId=492668.

Estudi de porc vietnamita i hibridacions a Catalunya. 2016-2017

sanitat

animal.

‐

Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació de registre de nuclis zoològics de
Catalunya.
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&docu
mentId=54990

5. Desenvolupament del projecte
5.1 Àmbit del projecte

L’àmbit de treball és el de Catalunya i el marc temporal és el referent a totes les
dades procedents del període 2010- juliol 2017
Territori de Catalunya. Per tal de definir l’àmbit de treball s’han tingut en compte tots
els llocs, administracions o entitats que poguessin tenir o obtenir dades de porcs
vietnamites, tant d’origen privat, com de l’administració. Les dades que s’han
considerat són d’a partir de l’any 2010 i també que hem registrat, però ens hem
centrat, sobretot, en els anys 2015-16. Així, s’ha demanat la col·laboració per a la
recerca d’aquestes dades a les diferents administracions publiques:









Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DG d’Ecosistemes
Forestals i Gestió del Medi i Serveis Territorials i DG d’Agricultura i Ramaderia)
Departament de Territori i Sostenibilitat (Servei de Fauna i Flora)
Ajuntaments. Mitjançant la Federació de Municipis de Catalunya (FMI) i
l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
Departament d’Ensenyament
Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya
Cos de Mossos d’Esquadra
SEPRONA
Registre ANICOM (Departament de Territori i Sostenibilitat)

També s’han identificat altres agents que no són de l’administració però que poden ser
susceptibles de tenir aquestes dades:






Protectores d’animals.
Federació Catalana de Caça .Clíniques veterinàries d’animals exòtics.
Granges escola.
Centres d’ensenyament amb porcí.
Dades recollides de vendes per Internet. S’han obtingut les de tres dies a
l’atzar.
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Empresa Minuartia.
Dades de particulars obtingudes directament per contactes de DAINA,
mitjançant treball de camp.

5.2 Definicions
‐

Explotació ramadera: conjunt d'instal·lacions, construccions o, en el cas de la
cria a l’aire lliure, qualsevol lloc destinat a la producció ramadera, és a dir, a la
cria, producció, engreix o manteniment de bestiar de producció.

‐

Híbrid: que resulta de l’encreuament d’espècies distintes. Els híbrids de senglar i
porc nan o vietnamita son més petits que els senglars però més grans que els
porcs nans. Tenen les potes molt llargues. Uns presenten bastant pel i d’altres no
en tenen. Uns tenen el musell pla i d’altres el tenen llarg.

‐

Porc vietnamita versus mini pig: el porc vietnamita és predominantment negre,
el cap voluminós i acostuma a pesar el doble que el mini pig. Presenta més
arrugues, els ulls enfonsats, son més corpulents i tenen la panxa esbombada.

‐

Nucli zoològic: tots aquells centres i establiments que alberguen, comercialitzen,
tracten i reprodueixen animals.

‐

Porc nan o vietnamita versus senglar: varietat del porc domèstic modificat per
l’humà per obtenir tamanys petits. Es diferencia del senglar per tenir les potes
més curtes, el musell més pla i és de menor pes. Ulls enfonsats i cara molt
arrugada.

‐

Porc nan versus porc domèstic: Els porcs vietnamites o nans es diferencien
dels domèstics per tenir el musell més curt, una panxa que els hi penja, orelles
petites i cua recta, a diferencia dels domèstics.

‐

Protectora d’animals: associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i
llur finalitat és la protecció i defensa dels animals.

‐

Senglar: és un mamífer artiodàctil, present a Europa, que es diu així per menjar
glans. És de mida mitjana, amb un cap gros i allargat, amb ulls molt petits. El coll
és gruixut i les potes són molt curtes, les del davant més llargues que les del
darrere
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(2a): Espècie híbrida abatuda pels caçadors d’
Argentona. Setembre 2017

(2c):

Espècie híbrida captada amb càmera nocturna.
Argentona. 4 de setembre 2017

(2b): Espècies híbrida. Nucli zoològic demarcació
Garraf. Juny 2017

(2d): Espècie híbrida captada amb
nocturna. Argentona. 4 de setembre 2017

càmera

Figura 2: Imatges de hibridacions de porc vietnamita amb senglar. La de dalt a la dreta de
porcs en captivitat, les de sota captades amb càmera nocturna en llibertat, la de dalt a
l’esquerra d’un porc híbrid abatut en llibertat a Argentona.

5.3 Metodologia

La metodologia utilitzada per a la realització del cens s’ha basat en fonts d’informació
diferents:

5.3.1

Classificació per raó de lloc

En una primera fase s’han classificat els diferents llocs susceptibles de tenir porcs.
Aquests llocs han estat:
 Nuclis zoològics autoritzats i/o registrats
 Instal·lacions assimilables a nucli zoològic no autoritzat i/o registrat
 Domicilis particulars
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 Presència al medi natural. Dades sobre exemplars avistats, capturats o
abatuts.
5.3.2

Treball de camp

‐

En primer lloc, s’ha contactat amb totes les entitats i administracions relacionades
anteriorment per a l’obtenció de dades (veure punt 5.2.1.). En tots els casos, ha
estat necessari contactar-hi diverses vegades, bé perquè trigaven a lliurar la
demanda, bé perquè no lliuraven les dades o bé perquè, aquestes, eren
incomplertes. Aquestes dades incloent el número de porcs o de centres
susceptibles de tenir-ne.

‐

Es van enregistrar totes les dades que anaven arribant en un registre en format
Excel amb la informació que es demanava: número de porcs, sexe, nombre en
captivitat o bé en el medi natural, híbrids o no, castració, localitat, particular o
protectora, abatuts o vius.

‐

En molts dels casos, la informació obtinguda no era número de porcs, sinó
centres on podrien haver-n’hi. Per aquesta raó, s’han hagut de buscar les dades
de contacte d’aquests centres, un a un, via internet, mitjançant les respectives
pàgines webs. És el cas de les granges escola, dels centres d’ensenyament amb
porcí, d’alguns nuclis zoològics i de veterinaris d’animals exòtics.

‐

Un cop obtingudes les dades de contacte, es va establir un primer contacte via email amb tots els centres. Normalment, s’han fet recordatoris al cap de dues o tres
setmanes i, finalment, als que no han contestat, se’ls ha trucat, un a un; una o
diverses vegades.

‐

Les peticions a les administracions han estat, generalment, per escrit; bé des de
la mateixa Subdirecció general d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental,
bé personalment amb un document d’identificació. També s’han efectuat
nombroses trucades a tots els departaments de la Generalitat, degut a la
impossibilitat d’aconseguir algunes dades.

‐

També, s’ha contactat a totes les protectores susceptibles de rebre casos o avisos
de porcs vietnamites.

‐

S’han enregistrant les dades que han anat enviant algunes d’aquestes
protectores, des de l’any 2011 en el que apareixen alguns casos, fins al 2017.
També se’ls ha demanat que vagin passant els avisos a mesura que els vagin
arribant.
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‐

S’ha fet un recompte dels anuncis de vendes o regals de PV que apareixen a la
pàgina web ”Mil Anuncios” en un sol dia. S’ha fet tres vegades, en tres dies
diferents.

‐

S’han enregistrat tots els centres d’ensenyament, granges escola i nuclis
zoològics de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Lleida, els veterinaris
d’exòtics existents a Catalunya i els porcs xipats en el registre ANICOM.

‐

S’ha recollit tots els contactes, via web, dels centres educatius amb animals de
granja, granges escola, veterinaris, nuclis zoològics que s’han trobat.

També, s’ha contactat amb tots aquests centres i nuclis per demanar dades i s’ha
enregistrat les dades en format Excel pels qui han contestat.
‐

S’ha completat el fitxer de dades

Així doncs, el procediment general efectuat per a enregistrar cada dada consta de:
1. Recerca de possibles fonts d’informació de centres on tinguin porcs.
2. Recerca de les dades de contacte dels centres via internet, un a un, mirant la
seva pàgina web o les dades que hi apareixen.
3. Registre dels contactes.
4. Contacte per escrit a cada persona, tot demanant la informació.
5. La majoria de vegades s’ha hagut de tornar a escriure, bé perquè no contestaven,
bé perquè la informació era incomplerta.
6. S’ha contestat per escrit als contactes per agrair la col·laboració en el projecte.
7. S’ha comparat les dades obtingudes per evitar repeticions o duplicacions dels
centres per dues vies d’entrada. Per exemple, pot ser nucli zoològic i granja
escola i estar a dos llistats diferents. Això era imprescindible ja que es feien servis
bases de dades o fonts molt variades que induïen a forces repeticions.
8. S’ha entrat les dades a l’Excel i s’ha comprovat la demarcació de cada nucli.
9. S’ha comprovat els possibles errors en el registre i s’han rectificat.
10. S’han analitzat les dades i extret conclusions.

5.3.3

Problemes detectats

La realització del treball va començar l’any 2016 i s’ha establert en dos períodes:
Un l’any 2016 i l’altre el 2017. Per això, i per altres problemàtiques en l’obtenció de
dades es va retardar tot el procés. La primera part va acabar al novembre del 2016 i al
febrer del 2017 s’inicià la segona part del projecte.
En la seva realització ens hem trobat amb problemàtiques diferents per a l’obtenció de
dades. Sense aquestes problemàtiques l’estudi hagués estat acabat molt abans però el
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gran retard en les respostes i el fet és que depeníema de la resposta dels centres,
entitats i administracions contactades feu que es perllongués el projecte en dos exercicis.
Es va donar per finalitzada la recerca de dades el juny de 2017, malgrat no s’havia rebut
totes les respostes.



Quan a la tipologia del projecte:

a) Manca d’estudis anteriors. No es partia de cap experiència anterior perquè l’únic
estudi que s’ha trobat, a nivell estatal, dóna molt poques dades i és de fa uns
anys (CITA).
b) Administracions competents. No està molt clara la competència dels porcs nans.
Pertany al Departament de Territori i Sostenibilitat, ja que es una espècie exòtica i
invasora, d’acord amb la normativa específica i es troba a nuclis zoològics.
Igualment, però, es tracta d’una espècie ramadera i es troba al medi natural,
hibridant-se amb el senglar, raó per la qual es caça i es captura. El departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera que en captivitat
correspon la gestió al Departament de Territori i Sostenibilitat. És una d’aquestes
espècies que estan a cavall entre les dues conselleries, DARP i TES, i si no està
clara la competència, molt menys la gestió del problema que també en una part
competeix a l’Estat. Ens consta que ja han fet un protocol entre els dos
departaments però no s’ha pogut disposar del mateix. Sanitàriament, hauria
d’estar controlada i sanejada com a ramaderia, malgrat és una espècie exòtica.
c) Llei de protecció de dades: El principal problema que ens vam trobar, ja des del
principi, és que la persona responsable del projecte no podia demanar
directament els contactes dels centres, donada la llei de protecció de dades.
Algunes administracions ens ho van fer saber arrel de la nostra petició. Això, va
endarrerir considerablement el procés donat que vam dependre de la Subdirecció
general d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental per a què fes aquestes
peticions i per a què, un cop obtingudes les dades, ens les enviés.

d) Pel que fa la durada del projecte: Com una part de les dades obtingudes no eren
correctes o estaven incomplertes o simplement les administracions, entitats o
centres no responien, es va haver de tornar a repetir el procés de demanda de la
informació diverses vegades. Això, novament, va allargar molt un procés que en
cas d’haver-lo pogut fer directament hauríem pogut anar molt més ràpid en la
seva realització. Algunes d’aquestes dades les hem trobat per internet o altres
vies, però, això, ha fet el procés més lent i feixuc. Dificultats en la resposta. El
segon problema va estar que no tots els contactats per la Subdirecció general
d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental van respondre en un primer
moment. Va caldre tornar a fer les demandes repetides vegades per tal d’obtenir
la informació. És el cas d’alguna regió d’Agents rurals, Mossos d’esquadra,
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SEPRONA . El mateix ens va passar amb les entitats, protectores, veterinaris i
nuclis protectores, veterinaris i nuclis i protectores, veterinaris i nuclis. Alguns no
contestaven, d’altres, ens deien que ens ho enviaven i després no ho feien,
d’altres ho enviaven amb dades incomplertes, etc. Per això, s’ha hagut de
contactar amb cada interlocutor diverses vegades, primer via correu electrònic i
més endavant via telefònica. Alguns moltes vegades i en setmanes successives.
Sobretot, en el cas dels veterinaris d’exòtics que es justificaven amb l’excusa de la
quantitat de feina que tenien. En altres casos era simplement perquè no es
recordaven d’enviar-nos-les. En molts dels casos es demanaven les dades per
telèfon.
e) Absència de resposta: Finalment, malgrat aquest esforç, alguns col·lectius o en
casos concrets, ni tan sols han contestat la petició.. Els casos d’avistaments de
caçadors, d‘alguna manera, els hem cobert amb les dades aportades pel Cos
d’Agents Rurals i les de l’empresa Minuartia.
f)

Dificultats d’accés a les dades de Nuclis zoològics a les bases de dades del
Departament de Territori i Sostenibilitat. Ha estat molt difícil obtenir informació
d’alguns dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per
un costat, les dades que es van trametre corresponents als nuclis zoològics de
Catalunya, no disposaven dels contactes i, per tant, es va haver de fer una
recerca per Internet mirant i consultant les diferents webs o altres vies.
Afortunadament, Des de la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Sostenibilitat se’ns va enviar el registre de nuclis filtrat per Suïformes. Aquest
registre, però, només corresponia a les comarques de Barcelona, Catalunya
central, Lleida i Tarragona, ja que les altres demarcacions no estan adherides al
registre general de nuclis.
Un cop es va començar a trucar o a escriure als responsables dels nuclis ens vam
adonar que les dades no estaven actualitzades, bé perquè el nucli ja no existia, bé
perquè no tenia l’espècie que es demanava, bé perquè Les dades del registre
estava obsolet i incomplet. Per exemple, en el filtratge de nuclis amb suïformes
apareixien nuclis de rèptils, de falcons o d’animals de companyia.
Un cop vista la dificultat per accedir a aquestes dades i nuclis i, sobretot per
accedir a les demarcacions que no consten al registre general, es va demanar a la
Direcció General de Polítiques Ambientals, a la secció de Protecció d'Animals de
Companyia, que fossin ells mateixos qui requerissin aquestes dades als diferents
serveis territorials. Tot i que es va fer aquesta demanda en reiterades ocasions, el
mateix personal tècnic i els mateixos responsables dels serveis territorials ens
demanaven que hi hagués una instrucció de la Direcció general per a la obtenció
de dades, però aquesta no va ser mai efectuada. Tant el responsable de
Catalunya Central, com el de Barcelona sí que ens van enviar les dades amb el
filtrat del registre per suïformes i altres mamífers. En aquests casos, tot i que
també hi havia errors en el registre, ens va ser més fàcil l’obtenció de dades. Per
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tant, en resum, el cens obtingut pel que fa els nuclis zoològics, com a font
d’informació només té en compte alguns dels nuclis enregistrats a Catalunya, però
no tots.
En el cas dels serveis territorials ens hem trobat també que la divisió és per causa
de dos Departaments i per la reestructuració en alguns casos no existia cap
responsable de la Secció territorial que pogués atendre les nostres peticions;
casos de Lleida i Tarragona, tot i que en aquest darrer lloc es va poder gaudir del
suport del personal que va fer de de contacte.

g) Nuclis zoològics en procés o no legalitzats. En aquests registres no consten els
nuclis zoològics que estan en procés de legalització, ni els que tenen els tràmits
fets però no estan encara donats d’alta. Tampoc no hi ha cap registre dels nuclis
zoològics no legalitzats . Cal tenir això en compte ja que ens va fer perdre algunes
dades. Val a dir, però, que degut als contactes propers a les protectores, s’ha
pogut accedir o arribar a algunes de les dades d’aquests nuclis no registrats.
h) Cos d’Agents Rurals. La resposta del CAR ha estat en general molt bona i
satisfactòria, només en el cas de l’Àrea regional de Girona les dades eren
incomplertes. Tot i demanar-ho diverses vegades no ens han arribat mai les
definitives.
i)

Desconfiança d’alguns dels interlocutors que havien de subministrar dades per
l’estudi: departaments de la mateixa Generalitat, o nuclis que es pensaven que
potser els multarien, per exemple.

Figura 3: imatge de porcs d’un particular que truca a la protectora per desfer-se’n.
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6. Resultats
6.1 Resultats generals
S’ha recopilat un total de dades de 1664 porcs diferents, dels quals dos han estat
descartats per no pertànyer al territori de Catalunya. Per tant, en el present treball
s’utilitzarà un total de 1.662 porcs vietnamites o híbrids detectats. D’aquests, 981 es
refereixen a exemplars captius (59%) i 681 es refereixen a exemplars assilvestrats o en
estat salvatge al medi natural (41%). Aquesta proporció d’exemplars salvatges ha estat
més gran del que s’esperava. A grans trets podem dir que hem detectat gairebé 1 porc
vietnamita al medi natural per cada exemplar captiu.
Del total de porcs censats, les dades corresponents a 348 es refereixen a exemplars que
han estat abatuts o sacrificats (21%) i els individus vius, 261, representen un 40%. De la
resta no en tenim dades concretes, són les que hem definit com a “indeterminats”, 653
individus, que representen un 39% del total.
( jo aquí posaria que els que no consten com morts, son vius, els indeterminats)
Novament, si ens fixem en el total de dades en els que hem pogut establir el sexe, 225
exemplars han estat mascles (14%) i 234 femelles (14%). En un grau elevat grau han
estat indeterminats (72%). El “sex-ratio” ha estat de 0.96 (mascles/femelles), no
diferenciant-se estadísticament de l’equilibri entre sexes (chi-quadrat). Ha estat un dada
difícil d’aconseguir.

Del total d’individus censats, 331 van ser híbrids, tot representant un 20%, 465 van ser
purs (28%) i un percentatge elevat d’indeterminats; a la major part no se’ls ha pogut
determinar (Fig. 4).
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Percentatge individus segons la puresa
Híbrids

Purs

Indeterminat

20%

52%
28%

Figura 4: Proporció d’exemplars segons el seu grau de puresa

La demarcació en la que apareixen major nombre de porcs totals és la de Barcelona,
amb un 54% del nombre total de porcs, seguida de la de Girona amb un 10% del nombre
total, però veiem que entre les dues hi ha una gran diferència (Fig. 5). Les segueix
Tarragona amb un 10% i Catalunya Central amb un 9%. A Lleida, amb un 7% i Terres de
l’Ebre, amb un 5%, son les demarcacions on trobem menor nombre de porcs.

Barcelona

Catalunya central
10%

Girona

Lleida

Tarragona

Terres Ebre

5%

8%
54%
14%

9%
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Figura 5: Percentatge total de presència de porcs vietnamites i híbrids en captivitat o
salvatges per demarcació

Però és més interessant si mirem els resultats a nivell cartogràfic (Fig. 6). En contra
del que cabia pensar en un inici, els porcs vietnamites i els seus híbrids es troben
molt ben distribuïts per tot el territori català. Si be és cert que es troben més ben
distribuïts per les regions metropolitanes, només a dues comarques pirinenques, i a
més de la zona de l’alt Pirineu, no hi hem trobat cap dada: Alta Ribagorça i Pallars
Sobirà. Els porcs vietnamites es troben en captivitat o en estat salvatge fis i tot a la
Val d’Aran, la Terra Alta, el Montsià o, fins i tot, Llívia.
A)

B)

Figura 6: Distribució del porc vietnamita i dels seus híbrids en captivitat i llibertat a
Catalunya. (A) Dades representades en quadrícules UTM de 10x10 km; (B) dades
representades per posició.
Si observem aquestes dades agrupades per comarques, veiem que el 51% de les dades
total de porcs vietnamites captius i domèstics procedeixen de només 5 comarques (el
Vallès Occidental amb el 15%, el Vallès Oriental amb el 12%, el Baix Llobregat amb el
9%, la Selva amb el 8% i el Baix Penedès amb el 7%) (Fig. 7). I també que en 10
comarques trobem quasi be el 70% dels exemplars (a més, el Barcelonès, el Bages, el
Maresme i el Garraf).
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Percentatge exemplars de porc senglar i porc vietnamita i hibridats per
comarca

Vallès Oriental
12%
Alt Empordà
3%

Vallès Occidental
15%

Anoia
3%
Bages
5%

Maresme
4%

Baix Llobregat
9%

La Selva
8%
La Noguera
3%

Garraf
4%

El Segrià Barcelonès
3%
5%

Baix Penedès
7%

Figura 7: Distribució de les dades de porc vietnamita i els seus híbrids (captius o
salvatges) per comarca. En blau marí, la resta de comarques.

Quant a la seva esterilització, ha resultat una data molt difícil d’extreure, especialment en
el cas dels assilvestrats ja que normalment no es pot saber. Tot i la poca comparabilitat
dels resultats, sabem que dels 1.662 individus comptabilitzats, 146 sí que ho van estar
(9%), 346 no ho estaven (21%) i en 1.170 individus no s’ha pogut determinar (70%). Per
tal de valorar aquesta informació cal recordar, però, que cal suposar que les dades
relatives als exemplars assilvestrats correspondrien a no esterilitzats

6.2 Resultats sobre exemplars captius

S’han recollit dades sobre 981 exemplars captius. D’aquest total, la majoria es refereixen
a animals vius (452), el que representa un 46%. Les dades corresponents a 66 individus
es referien a exemplars morts; per tant, no se’ns va especificar si es referia a morts
naturals o accidentals, o a animals sacrificats, tot i que es refereix a una proporció molt
baixa (un 7% del total de captius). De la resta no en tenim dades concretes, i són les que
hem definit com a “indeterminats” (463 individus, un 47% del total de 981.
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Del total d’exemplars captius (Fig. 8), 123 es trobaven dins de centres o protectores
(13%) i 858 en altres condicions, generalment en llars particulars i nuclis zoològics, tant
oberts al públic com de particulars (87%). Els resultats obtinguts palesen que hi ha una
dispersió molt més gran d’individus en llocs no registrats que en centres registrats o que
haurien d’estar registrats.

Percentatge d'exemplars captius. Particulars i protectores
Particulars/NZ

Protectores

13%

87%

Figura 8: Proporció d’exemplars captius trobats en centres o en domicilis particulars. On
NZ vol dir nuclis zoològics

Quant al sexe, del total de recopilats, 198 són mascles i 193 són femelles, essent la resta
(590) indeterminats. El “sex-ratio” és pràcticament d’1,00, demostrant-se novament que la
proporció de sexes està equilibrada.
Del total de captius 144 es trobaven esterilitzats (15%) i 327 no estan esterilitzats (33%).
De 510 no s’ha pogut establir el seu estat. La Ratio és de 2,27 porcs no esterilitzats per
cada porc esterilitzat. Aquesta dada és molt desfavorable i palesa el gran potencial
colonitzador dels exemplars que accedeixen al medi natural.

Quant al percentatge de porcs captius per demarcació, novament Barcelona és clarament
la demarcació que més en té, amb la meitat dels porcs captius (Fig. 9 i Taula 1). Les
demarcacions de Catalunya central, Girona i Tarragona estarien més o menys igualades i
en les que menys porcs captius trobaríem son en les de Terres de l’Ebre i Lleida. En
conjunt, Barcelona, Catalunya central i Girona apleguen un 77% dels porcs captius.
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Exemplars captius per demarcació
Barcelona

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres Ebre

6%
6%

11%
50%
14%
13%

Figura 9: Proporció d’exemplars captius de porc vietnamita i dels seus híbrids per
demarcació.

Demarcació
Barcelona
Catalunya central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres Ebre

Núm.

%

495
124
133
62
112
55
981

50%
13%
14%
6%
11%
6%
100%

Taula 1: Proporció d’exemplars captius de porc vietnamita i dels seus híbrids per
demarcació.

Quant a la distribució dels porcs captius (Fig. 10), es veu una gran dispersió, tot i que
menor al conjunt de les dades. No s’ha trobat cap exemplar captiu a 7 comarques: la Val
d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, la conca de
Barberà o la Terra Alta. A la resta, en canvi, si que s’hi ha trobat, i sovint en profusió.
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A)

B)

Figura 10: Distribució del porc vietnamita i dels seus híbrids en captivitat a Catalunya. (A)
Dades representades en quadrícules UTM de 10x10 km; (B) dades representades per
posició.

Si ens fixem en el pes de les diferents comarques (Fig. 11), veiem que 8 comarques
apleguen un 73 % dels porcs captius (el Vallès Occidental amb un 16%, seguida de la
Selva amb un 11%, el Barcelonès amb un 8%, el Baix Llobregat i el Baix Penedès amb
un 7%, i el Vallès Oriental, el Garraf i el Bages amb un 6%). A continuació es troben el
Maresme amb un 4% i el Segrià amb un 3%. Totes les altres comarques agrupades no
presenten més d’un 20% de les dades. Com es veu, són les regions metropolitanes i
costaneres les que apleguen més exemplars captius.

6.3 Resultats sobre exemplars salvatges (o ensalvatgits)

Dels 681 porcs observats al medi natural (assilvestrats) la majoria han estat abatuts per
caçadors (ocasionalment també per agents rurals). Uns 282 van ser abatuts o sacrificats
(41%) i els individus vius observats però no abatuts 209, que representen un 31%. De la
resta no en tenim dades concretes, són les que hem definit com a “indeterminats” (190
individus, que representen un 28%).
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En els casos d’assilvestrats del medi natural, en haver estat abatuts i ésser
comunicacions orals, no s’ha pogut enregistrar el sexe en la majoria dels exemplars.
Sabem amb seguretat, però, de 28 mascles, 40 femelles i 613 indeterminats. Amb
aquestes dades, hem calculat un “sex-ratio” de 0,7, que s’aparta estadísticament de
l’equilibri de sexes (chi-quadrat). És a dir, aquesta és una diferència respecte de la
captivitat, ja que hem trobat 3 mascles per cada 4 femelles.
Del total d’assilvestrats (681) només s’ha pogut extrapolar les següents dades: 1
esterilitzat, 20 no esterilitzats i un gran nombre d’indeterminats 660. La qual cosa,
representa para la mostra estudiada que només un 4,8% dels exemplars trobats al medi
estaven esterilitzats (Fig. 11). Això demostra l’origen captius dels exemplars assilvestrats,
però també que la majoria d’aquests darrers ja són nascuts al medi natural.

Exemplars assilvestrats. Percentatge d'esterilització
Esterilitzats

No esterilitzats
5%

95%

Figura 11: Proporció d’exemplars assilvestrats esterilitzats i no esterilitzats de porc
vietnamita i dels seus híbrids
Una altra dada de gran interès la constitueix el fet que dels 681 porcs assilvestrats, 144
(72%) han estat híbrids amb senglar, la qual cosa, representa unes dades molt
preocupants per a la puresa de l’espècie autòctona i l’increment de la seva proliferació.
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Exemplars assilvestrats. Percentatge de puresa
Híbrid

No híbrid

28%

72%

Figura 12: Proporció d’exemplars assilvestrats híbrids i no híbrids de porc vietnamita a
Catalunya (sobre un total de 681 exemplars).

D’altra banda, la demarcació amb més porcs assilvestrats ha estat novament de forma
clara la de Barcelona amb un 59% del total. En aquest cas, una única demarcació
representa gaire be 2 de cada tres porcs vietnamites o híbrids captius (Fig. 13 i Taula 2).
molt per darrera segueix la demarcació de Girona amb un 14% del total, i la de Lleida
amb un 10 % del total. Barcelona i Girona (43%) representen 3 de cada 4 porcs
assilvestrats.

Percentatge exemplars assilvestrats per demarcació
Barcelona

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

3%
9%
10%
14%

5%
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59%

Terres Ebre

Figura 13: Proporció d’exemplars assilvestrats de porc vietnamita i dels seus híbrids per
demarcació.

Demarcació

Núm.

%

Barcelona
Catalunya
central
Girona
Lleida
Tarragona
Terres Ebre

406

59%

32
99
66
60
18

5%
14%
10%
9%
3%

681

100%

Taula 2: Proporció d’exemplars assilvestrats de porc vietnamita i dels seus híbrids per
demarcació

Quant a la distribució dels porcs vietnamites en llibertat (Fig. 14), novament veiem una
gran dispersió al medi, molt per sobre del que esperàvem. Els porcs es veuen molt ben
dispersats pel sector litoral i prelitoral de la Catalunya més poblada, entre el Baix
Llobregat, el sud del Bages, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, i la part més Baixa
del Baix Empordà. Però també s’estén per la Plana de Lleida la resta de comarques de
Girona, el litoral de Tarragona i gaire be la resta del País. Només no ha estat trobat a les
comarques de l’alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. I una dispersió modesta
(una dada observada) a la Vall d’Aran, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès, la Segarra,
l’Urgell, el Baix Camp i les comarques de les Terres de l’Ebre (excepte el Montsià amb
dues dades).

A)

B)
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Figura 14: Distribució del porc vietnamita i dels seus híbrids en llibertat a Catalunya. (A)
Dades representades en quadrícules UTM de 10x10 km; (B) dades representades per
posició.

Les comarques que presenten un major nombre de porcs assilvestrats és el Vallès
Oriental amb un 17%, seguit del Vallès Occidental i del Baix Llobregat amb un 13%, la
Selva amb un 6%, la Noguera i el Garraf amb un 4%, seguides del Bages, el Baix
Penedès i l’Alt Empordà amb un 3% (Fig. 15). Quatre comarques (els Vallesos, el Baix
Llobregat i la Selva, amb un 49%, apleguen 1 de cada dos porcs ensalvatgits), i 6
(aquestes més la Noguera i el Garraf) apleguen el 57%, és a dir pràcticament un de cada
tres. La resta de comarques no presenten dades massa elevades, però s’observa en
realitat una dispersió més gran.
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Distribució presència d'assilvestrats per comarques
Vallès Oriental
17%

Altres 33% (*)

Vallès Occidental
13%

La Selva
6%

Baix Llobregat
13%

Bages
3%

La Noguera
4%
Garraf
4%

Alt Empordà
3%

La Conca de
Barberà
2%

El Maresme
2%

Baix Penedès
3%

Figura 15: Distribució de dades de porc vietnamita i els seus híbrids (salvatges) per
demarcació.
(*) L’etiqueta “Altres” (emmarcada en blau marí) engloba la resta de demarcacions que
han obtingut menys d’un 3% de la distribució dins del territori.

6.4 Anàlisi dels resultats

6.4.1

Nombre de porcs total número estimat o aproximat.

Veient tots els problemes que han sorgit en l’obtenció de les dades, està clar que no
s’han pogut censar tots els porcs existents a Catalunya en captivitat. Han mancat dades,
per exemple, d’alguns veterinaris d’exòtics i cal tenir en compte que alguns veterinaris
d’animals de companyia, sobretot en entorn rural, també veuen porcs i podrien ser
susceptibles de tenir més dades. Amb ells no s’ha contactat.
Cal considerar també que no tothom porta els animals al veterinari i, per tant, molts d’ells
no s’han pogut censar per aquesta via. Tampoc no estan registrats els porcs en nuclis no
legalitzats o en vies d’estar-ho. En algun cas, ens hem trobat que el número que ens
donaven no corresponia a la realitat. Sempre anava a la baixa o en alguns casos ens
deien que no en tenien per por a rebre una inspecció o una multa. Sempre se’ls
informava que era un estudi on no constaven dades personals, però tot i així, en
ocasions, costava de que ens diguessin la veritat.

6.4.2

Nombre porcs en captivitat:. Instal·lacions poc segures que no eviten la
fugida o l’entrada de senglars.

El fet que la majoria de porcs en captivitat estiguin en particulars i no en protectores és
perquè aquestes no estan preparades per tenir aquesta espècie i poder satisfer les seves
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necessitats. Les que poden fer-ho ja no poden rebre més porcs. Hi ha poques protectores
d’exòtics i aquestes manifesten la preocupació per l’elevada demanda de particulars que
ja no els volen. Aquesta preocupació també ens la manifesten nuclis privats o oberts al
públic, centres que contínuament tenen demandes d’aquest tipus. La conseqüència
immediata és l’abandonament al medi.
També la seva gran dispersió per tot el territori de Catalunya.
6.4.3

Nombre de porcs assilvestrats o en captivitat: Número molt elevat
d’assilvestrats.

Sobta veure l’elevat número de porcs en el medi natural 59 % del total. Tot i que la
majoria han estat abatuts o sacrificats, donat el gran nombre de cries que poden arribar a
tenir ens podem fer una idea que el problema de l’abandonament és molt gran i també
que cal acabar, quan més aviat millor, la causa del problema des de l’arrel: la venda i
transaccions entre particulars. Caldria també començar a pensar en regular la tinença per
varies raons: per assegurar la seva esterilització en cas de que s’escapin i entrin al medi,
però també per evitar la proliferació de casos entre particulars. En el cas que els
particulars els abandonessin al medi, al estar castrats, les conseqüències serien menys
preocupants. Preocupa també pensar que els exemplars híbrids en el cas dels porcs
vietnamites si poden reproduir-se i, per tant, el fet de que estiguin en el medi natural
provoca igualment major nombre de cries.
Ens hem trobat en alguns casos on els porcs que es mantenien en captivitat, sense
esterilitzar, s’han aparellat amb senglars donat que, o s’han escapat o els senglars han
entrat dins les instal·lacions que mantenien aquests porcs. El resultat en tots els casos ha
estat la reproducció i posterior repartiment de les cries entre altres particulars. Això ha fet
que es retornés al problema inicial, agreujat i multiplicat pel nombre de cries.
6.4.4

Nombre de casos totals per demarcació. Poques comarques apleguen gran
part dels casos.

La demarcació que presenta un major elevat nombre de casos és Barcelona amb un 50%
dels casos totals i amb molta diferència sobre les altres demarcacions (taula X). Per tant,
és on s’haurà de posar més esforços i recursos.
Crida l’atenció l’alt percentatge de casos en les comarques de: El Vallès Oriental, El
Vallès Occidental, La Selva i el Baix Llobregat. Les quatre comarques pertanyen a la
demarcació de Barcelona.
COMARCA (*)

NÚM.
INDIVIDUS
EXEMPLARS SALVATGES

Bages
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
El Maresme

Estudi de porc vietnamita i hibridacions a Catalunya. 2016-2017

77
158
124
86
66

24
94
21
3
19

INDIVIDUS
DOMÈSTICS
53
64
103
83
47

Garraf
La Selva
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Altres (<50)
Alt Camp; Alt Empordà; Alt Urgell;
Anoia; Baix Camp; Baix Ebre; Baix
Empordà; El Berguedà; El Moianès;
El Montsià; El Pallars Jussà; El Pla
d’Urgell; El Priorat; Girona; La
Cerdanya; La Conca de B.; La
Garrotxa; La Noguera; La Val
d’Aran; L’Anoia; Les Garrigues;
Maresme; Osona; Ribera d’Ebre;
Ripollès; Segarra; Segrià; Solsonès;
Tarragonès; Urgell

76
136
250
200

31
43
102
132

45
93
148
68

490

212

278

Figura 16: Quadre d’exemplars per demarcacions, detallant el nombre de salvatges i
domèstics
(*) En el grup “Altres” s’han contemplat totes aquelles demarcacions amb menys de 50 individus enregistrats.

6.4.5

Nombre molt elevat de casos en algunes poblacions.

Cal analitzar si el nombre elevat de casos en algunes poblacions és degut a una causa
determinada. L’estudi ens pot donar algunes dades que ens poden fer pensar en causes
concretes però caldria fer un anàlisi més concret amb l’ajuntament corresponent per
veure perquè surten dades tant elevades. Pe exemple, en el cas de Cunit, les dades
corresponen a dos grans problemes: un abandonament al medi que va comportar que
l’exemplar s’hibridés amb un senglar i tinguessin cries que van aparèixer pels carrers de
la població. En un segon cas, a causa de la manca d’inspeccions, entre d’altres causes,
un particular va recollir un parell d’exemplars i en va arribar a tenir una trentena al cap
d’un temps. Només amb aquests dos casos sense controlar el nombre total pot no només
ser alt sinó que si no es posen mesures pot anar augmentant significativament de
manera molt ràpida. Cal tenir en compte en els casos elevats si ja es coneixen casos de
particulars que comporten problemes, si hi ha a la població una botiga o un comerciant
d’animals, tant legal com il·legal, i en qualsevol cas, tenir controlat el problema o la
possibilitat que esdevingui en el futur un problema. Aquest seria el cas per exemple de
protectores, granges escola, o altres tipus de centres que o bé crien, no esterilitzen, se’ls
escapen, els regalen als veïns o no disposen d’instal·lacions prou segures en les que
poden entrar senglars o fugir els vietnamites.
Així, les poblacions amb major nombre de casos,de més de 50, son: Barcelona,
Terrassa, Vidreres i el Vendrell. Hem de tenir en compte però, que Barcelona i Terrassa
son ciutats amb un gran nombre d’habitants, i per això, les dades tampoc son tan
significatives, en canvi si ho son a les altres dues poblacions. En tots dos casos, es tracta
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de problemes en un centre o propietari determinat amb una casuística coneguda pels
serveis territorials. Per tant es un problema dels serveis territorials i que ells haurien de
resoldre definitivament per tal que el nombre no continuï augmentant.
Les poblacions amb casos de entre 20 i 50 exemplars són: Lleida amb 29 casos, Cunit
amb 40, i Rasquera amb 22. Tant Cunit com Rasquera també són casos coneguts i
concrets.

7. Valoració dels resultats i conclusions
En l’etapa actual, estem rebent les conseqüències de la compra impulsiva d’aquesta
espècie fa uns anys. Els propietaris han mantingut els porcs objecte de compra durant
uns anys però, al fer-se difícil la seva tinença degut a les problemàtiques de manteniment
i cura dels animals, han començat a voler desprendre’s d’ells. En un primer moment,
veiem que durant uns anys hi ha una demanda molt alta de protectores per part dels
particulars perquè aquestes se’n facin càrrec. Algunes, així ho fan però més endavant es
presenta la dificultat a les protectores per mantenir-los en condicions. Un dels problemes
amb que es troben és que no poden mantenir mascles junts, ja que són territorials i
provoquen baralles. Al cap d’un temps són les mateixes protectores les que es troben
saturades per acollir-ne més i, davant la creixent demanda, la gent comença a
abandonar-los al medi natural.
En aquests moments, estem vivint ja la reproducció d’aquests en el medi, amb la qual
cosa, es fa impossible acabar amb el problema malgrat l’ordre de l’Administració és
abatre tots els individus d’aquestes races hibridats o no trobats en el medi natural. Mentre
s’abaten uns, paral·lelament, la majoria de gent continua abandonant o volent-se
desprendre dels seus exemplars.
Tot i que les vendes han disminuït i els comerciants ens diuen que ja no els interessa
importar aquestes espècies, continuen les reproduccions d’aquests, sobretot a les
granges escola ja que creuen que als seus clients, els nens, els agrada veure cries.
Després, aquestes cries són regalades sense control, fugen o, en alguns casos,
s’alliberen al medi natural. Al mateix temps, també continuen les vendes en alguns
sectors, tant legals, com il·legals. És el cas dels trobats a webs de “Mil Anuncios” i
d’altres portals similars. En aquests es venen sobretot cries, però també hi ha anuncis de
porcs que es donen en adopció i fins i tot que es regalen.

CONCLUSIONS:

‐

Espècie susceptible d’abandonament. La principal conclusió a la que arribem
és que és una espècie, en aquests moments, majoritàriament abandonada, però
preveiem que els individus que ara romanen en cases de particulars seran
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alliberats al medi més tard o d’hora. Per tant, a curt termini, es preveu encara un
índex alt d’abandonaments que no cessarà fins que no es prohibeixi la venda i es
reguli la tinença, donat que aquesta espècie no està encara inclosa al catàleg
nacional de fauna invasora i que el Ministeri encara no ha contestat les peticions
d’algunes comunitats per incloure-la dins el catàleg.
Si s’aconseguissin fer realitat les propostes que anomenem en aquest estudi
preveiem, d’aquí a uns anys, podríem començar a tenir controlat el problema
actual.
‐

Dades aproximades. Tot i les dades recollides, donat que ja hem vist que no
hem arribat a tots els nuclis susceptibles de tenir porcs; donat que es continuen
abandonant porcs en el medi natural; donat que molts particulars no els porten al
veterinari, ni els tenen xipats; donat que ens ha mancat el registre de la AIAC; que
no podem arribar a tots els particulars, ni a molts dels nuclis, preveiem que el
nombre total final és únicament una mostra aproximada del nombre real. Tots els
centres ens indiquen que o bé en tenen pocs, o bé que n’han tingut però ja no en
tenen ni en volen tenir i, sobretot, que els ofereixen molt sovint. El problema és
que si ja costa que registrin les dades actuals, ningú registra els avisos. Aquesta
és una dada significativa perquè ens fa pensar que a curt termini aquests
espècies que no troben adoptant, acabaran essent abandonats al medi natural.

‐

Manca de registre. S’ha constatat que tant a la direcció General de Medi Natural
com als Serveis Territorials del mateix departament, no hi ha un registre
actualitzat de Nuclis zoològics. El registre actual només el tenen algunes
demarcacions i te moltes mancances. Les dades no estan actualitzades, algunes
no corresponen amb el que s’està cercant, etc. Sense tenir bons registres es molt
difícil poder tenir els nuclis controlats.

‐

Manca d’inspeccions, de sancions, de requeriments i de seguiment. A més
de les deficiències en el registre hi ha manca d’inspeccions en els nuclis. Si
aquestes s’efectuen no hi ha un seguiment i moltes vegades encara que es faci
un requeriment aquet no es compleix, perpetuant així el problema. Aquest és el
cas d’algunes instal·lacions en les que entraven senglars, es va fer el requeriment
però no les van arreglar.

‐

Bona acceptació per part de la població. La majoria dels contactats ens han
felicitat pel projecte i ens verbalitzen que pensen que feia molta falta ja que ho
veuen com un greu problema, sigui per la seva experiència o pels nombrosos
casos que els ofereixen.

Estudi de porc vietnamita i hibridacions a Catalunya. 2016-2017

‐

L’estudi ens indica a on s’han de posar més esforços, tant per part dels
ajuntaments, com dels serveis Territorials del TES. Ja hem vist que moltes de les
dades son de casos concrets i coneguts.

‐

Punts calents: Hi ha localitzacions on els SSTT haurien d’investigar i
inspeccionar l’elevat nombre de porcs, sobretot els que en un mateix nucli n’hi
hagi més de 10, doncs podria voler dir que no s’està gestionant bé. No sempre
aquest nombre ens indica un sol cas en la mateixa població. En poblacions amb
un elevat nombre d’habitants és normal que el nombre de porcs sigui més elevat,
no així en poblacions petites, on podem sospitar que el nombre vingui d’un sol cas
mal gestionat, bé per manca de control de la reproducció o bé perquè hagin fugit.
Anotem els casos de cada una de les poblacions on han sortit més de 10 porcs en
un o varis nuclis.
Podria ser el cas de:
-

Olesa de Montserrat (12 en un sol nucli d’un total 35),
Mataró (14), Són els recollits per la protectora.
Canyelles ( 40), els 40 son de diferents nuclis però és estrany que en una població tan
petita n’hi hagi tants.
Cubelles(Dos nuclis amb 10 i 12 respectivament del total de 34)
Montcada i Reixach ( Dos nuclis amb 24 i 16 d’un total de 47)
Sant Cugat del Vallès(Un nucli de 12 d’un total de 26),
Terrassa(Un nucli de 12 d’un total de 58)
Vacarisses(Un nucli de 14 del total de15)
Figaró-Montmany (15). En aquest cas, ja conegut, es van abatre.
La Roca del Vallès(Dos nuclis de18 i 19 respecte un total de 44). Municipi petit.
Lliçà de Vall (30). Cas també conegut, es van abatre.
Vallgorguina (23), Surten molts propietaris amb un sol porc. Es estrany.
Fonollosa (20). Son els casos de la protectora ADE. Tots esterilitzats.
Berga (22). Aquest és el cas d’un comís, es van repartir.
Cabanes (15 d’un sol nucli)
Caldes de Malavella (11 d’un sol nucli)
Lloret de Mar (9,10,11 casos de tres nuclis d’un total de 32)
Vidreres ( Un sol cas de 30 d’un total de 58)
La sentiu de Sió (19), També surten molts propietaris amb varis porcs cada un. Estrany.
El Vendrell ( tres casos de 33, 10, 10 d’un total de 53). Sospitem que és el mateix nucli.
Falset ( un nucli de15),
L’Espluga de Francolí (11)
Sant Carles de la Ràpita (un nucli de 10, d’un total de 11)
Rasquera(Un nucli de 17 d’un total de 22)
Cunit (Dos nuclis de 25 i 50, d’un total de 75).
Vacarisses (14 d’un sol nucli)
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8. Propostes



Emetre un decret urgent per a la prohibició de la venda i la tinença de tot
tipus de porcs nans; tant el vietnamita, com les altres espècies i
subespècies

Dades que justificarien aquesta proposta:
‐
‐

‐
‐

Dades obtingudes en el cens.
La informació dels caçadors i altres agents implicats en l’augment del seu nombre
en el medi natural, degut als abandonaments per part de particulars o fugides de
nuclis.
Problema de la hibridació amb el senglar i en conseqüència pèrdua de la genètica
del senglar i augment del numero de cries.
Impossibilitat de trobar centres de recollida d’animals que acullin aquesta espècie.



Regulació de la seva tinença amb anterioritat al decret. Els propietaris que
tinguin aquests tipus de porcs hauran obligatòriament de:

‐
‐
‐
‐

Enregistrar, xipar i esterilitzar tot els individus.
Tenir l’autorització del departament per a la seva tinença.
Disposar de nucli zoològic en el cas de dos o més porcs.
Tenir unes instal·lacions adequades que impossibilitin la fugida al medi natural o
l’entrada de senglars.



Inspeccionar, registrar i fer seguiment als propietaris d’aquests animals,
sobretot els de nuclis zoològics.



Campanyes informatives i de conscienciació.
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Annex

ANNEX 1 –
RECULL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
Catalunya Ràdio:
http://www.catradio.cat/audio/786221/La-moda-de-tenir-a-casa-porcs-vietnamites-idespr%C3%A9s-abandonar-los
Diaris:
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/01/07/52caa37aca4741f37b8b456d.html
http://www.lavanguardia.com/natural/fauna-flora/20140120/54398257224/cerdosvietnamitas-asilvestrados-nueva-amenaza-para-el-medio-natural.html
http://www.lavanguardia.com/noticias/20130826/54378735174/proliferan-los-abandonosde-cerdos-vietnamitas.html
Estudis:
http://abc.museucienciesjournals.cat/files/ABC_36-2_2013_pp_209-215.pdf
Notícies internet:
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2014/05/21/537cd846268e3eab0c8b4583.html
Televisió:_
TV3 - Els Matins - El porc vietnamita, una espècie potencialment invasora
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https://www.youtube.com/watch?v=R34C_PlM0Xg
ANNEX 2
Llistat del cens per poblacions
Assilvestrats

Captius

COMARCA
0
0
COMARCA
0

Localitat

L'ALT CAMP
2 Valls
L'ALT EMPORDÀ

0

3 Borrassà

Alt Empordà

0

15 Cabanes

Alt Empordà

2

0 La Jonquera

Alt Empordà

4

3 Palau Savardera

Alt Empordà

2

0 Pau

Alt Empordà

4

0 Tapis

Alt Empordà

8

0 Vilanova de la Muga

Alt Empordà

3

0 Vila-sacra

Alt Empordà

L'ALT PENEDÈS
3 Castellet i la Gornal

Alt Penedès

0

9 Gelida

Alt Penedès

0

1 Olèrdola

Alt Penedès

1

1 Olesa de Bonesvalls

Alt Penedès

0

9 Vilafranca Penedès

Alt Penedès

0
COMARCA

L'ALT URGELL
2 La Seu d'Urgell

45

23

22

31

8

23

2

0

2

43

10

33

77

24

53

Alt Urgell

2
L'ANOIA
0 La Pobla de Claramunt

L'Anoia

0

4 La Torre de Claramunt

L'Anoia

0

10 Òdena

L'Anoia

0

9 Orpí

L'Anoia

0

4 Piera

L'Anoia

7

4 Sta Margarida de Montbui

L'Anoia

2

2 Vilanova del Camí

L'Anoia

1

2

23

1

10
COMARCA

0

22

7

0

2
Alt Camp

Alt Empordà

8
COMARCA

C (**)

2
1 Albanyà

23
COMARCA

A (*)

Comarca

33
EL BAGES
0 Artés
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El Bages

1

0 Castellgalí

El Bages

3

2 Castellvell i el Vilar

El Bages

0

20 Fonollosa

El Bages

0

10 Manresa

El Bages

2

0 Marganell

El Bages

2

0 Monistrol de Montserrat

El Bages

0

5 Navàs

El Bages

0

5 Navàs

El Bages

6

0 Rajadell

El Bages

0

1 Sallent

El Bages

9

0 Sant Salvador de Guardiola

El Bages

0
24
COMARCA
1
1
COMARCA

10 Sant Vicenç de Castellet

El Bages

53
EL BAIX CAMP
2 Alforja
EL BAIX EBRE
El Baix Ebre

4

0 El Perelló

El Baix Ebre

0

1 Tortosa

El Baix Ebre

EL BAIX EMPORDÀ
1 Begur

El Baix Empordà

0

1 Castell-Platja d'Aro

El Baix Empordà

3

0 Sant Antoni de Calonge

El Baix Empordà

3

0 Sant Feliu de Guíxols

El Baix Empordà

3

0 Santa Cristina d'Aro

El Baix Empordà

0

1 Torroella de Montgrí

El Baix Empordà

0

1 Vall-llogrega

El Baix Empordà

EL BAIX LLOBREGAT
7 Castelldefels

El Baix Llobregat

2

1 Cervelló

El Baix Llobregat

0

2 Collbató

El Baix Llobregat

7

1 Cornellà de Llobregat

El Baix Llobregat

0

1 El Papiol

El Baix Llobregat

0

3 El Prat de Llobregat

El Baix Llobregat

13 Esparreguera

El Baix Llobregat

0

1 Esplugues de Llobregat

El Baix Llobregat

7

2 Gavà

El Baix Llobregat

0

2 Hospitalet de Llobregat

El Baix Llobregat

0

4

6

13

9

4

159

94

65

4

0

14

10

6

0

2

2

2
5 L'Ampolla

9
COMARCA

1

El Baix Camp

0

4
COMARCA

3

21 Olesa de Montserrat
1 Pallejà
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El Baix Llobregat
El Baix Llobregat

2

0 PN Montserrat

El Baix Llobregat

1 Sant Boi de Llobregat

El Baix Llobregat

6

0 Sant Climent de Llobregat

El Baix Llobregat

0

1 Sant Feliu de Llobregat

El Baix Llobregat

0

1 Sant Joan Despí

El Baix Llobregat

0

1 Sant Just Desvern

El Baix Llobregat

0 Sant Vicenç dels Horts

El Baix Llobregat

7

2 Vallirana

El Baix Llobregat

0

4 Viladecans

El Baix Llobregat

24

23

94
COMARCA

65
EL BAIX PENEDÈS

0

1 Banyeres del Penedès

El Baix Penedès

0

2 Bonastre

El Baix Penedès

11

54 Cunit

El Baix Penedès

10

43 El Vendrell

El Baix Penedès

0
21
COMARCA

3 La Bisbal del Penedès
EL BARCELONÈS

El Barcelonès

1

74 Barcelona

El Barcelonès

0

2 Sant Adrià del Besòs
EL BERGUEDÀ
22 Berga

83

27

1

26

65

19

46

El Berguedà
El Berguedà

1

0 Bagà

El Berguedà

0

1 Sant Julià de Cerdanyola

El Berguedà

26
EL MARESME

0

1 Alella

El Maresme

0

2 Arenys de Munt

El Maresme

2

4 Argentona

El Maresme

9

0 Calella de la Costa

El Maresme

1

2 Canet de Mar

El Maresme

1

0 Dosrius

El Maresme

1

3

83

3 Castell de l'Areny

1

86

El Barcelonès

0

1
COMARCA

103

El Baix Penedès

7 Badalona

3
COMARCA

21

103

2
0

124

0 Malgrat de Mar
13 Mataró

El Maresme
El Maresme

0

1 Montgat

El Maresme

0

4 Pineda de Mar

El Maresme

0

1 Premià de Dalt

El Maresme

0

1 Premià de Mar

El Maresme

0

1 Sant Cebrià de Vallalta

El Maresme

0

8 Sant Iscle de Vallalta

El Maresme
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3

0 Sant Pol de Mar

El Maresme

0

1 Sant Vicenç de Montalt

El Maresme

0

1 Santa Susanna

El Maresme

0

1 Teià

El Maresme

1

0 Tiana

El Maresme

0

5 Tordera

El Maresme

19
COMARCA

46
EL MOIANÈS

6

0 Calders

El Moianès

0

2 Castellcir

El Moianès

0

1 Sant Quirze de Safaja

El Moianès

6
COMARCA

EL MONTSIÀ
3 Amposta

El Montsià

0

1 Mas de Barberans

El Montsià

0 Masdenverge

El Montsià

1
0
4
COMARCA

10 Sant Carles de la Ràpita
5 Sant Jaume d'Enveja
EL PALLARS JUSSÀ

1

0 Gavet de la conca

El Pallars Jussà

1

0 Salàs de Pallars

El Pallars Jussà

1

3 Tremp

El Pallars Jussà

EL PLA D'URGELL
1 Bell-lloc d'Urgell

El Pla d'Urgell

0

2 Vila-sana

El Pla d'Urgell

31

7

4

3

3

0

3

15

15

0

76

31

45

16

13

3

3
EL PRIORAT
0 Falset

El Priorat

0
EL GARRAF
9 Canyelles

El Garraf

0

34 Cubelles

El Garraf

0

1 Olivella

El Garraf

0

1 Vilanova i la Geltrú

El Garraf

31
COMARCA

19

3

0

15
COMARCA

4

19
El Pallars Jussà

15

23

El Montsià

0 Aulàs

0
COMARCA

3

El Montsià

1

4
COMARCA

6

3

0
3

9

45
EL GIRONÈS

3

1 Cassà de la Selva

El Gironès

1

2 Girona

El Gironès

3

0 Llagostera

El Gironès

3

0 Sant Gregori

El Gironès
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3
13
COMARCA

0 Sant Martí de Llémena

El Gironès

3
LA CERDANYA

4

0

1 Bellver

La Cerdanya

1

0 Lles de Cerdanya

La Cerdanya

1

1 Llívia

La Cerdanya

2

2

COMARCA
11

LA CONCA DE BARBERÀ
0 Espluga de Francolí

La Conca de B.

0 Vilaverd

La Conca de B.

1

0 Vimbodí i Poblet

La Conca de B.

LA GARROTXA
0 Olot

La Garrotxa

3

0 Sant Aniol de Finestres

La Garrotxa

7

0 Santa Pau

La Garrotxa

LA NOGUERA
1 Anglesola

La Noguera

1

0 Avellanes-Sant Llinyà

La Noguera

3

3 Balaguer

La Noguera

9

0 Butsènit d'Urgell

La Noguera

1

0 La Sentiu de Sió

La Noguera

16

2 La Sentiu de Sió

La Noguera

0

6 Menàrguens

La Noguera

3

0 Rufea

La Noguera

0

1 Torrelameu

La Noguera

LA SELVA
15 Blanes

La Selva

0

2 Breda

La Selva

0 Caldes de Malavella

La Selva

6
21

0 Fogars de la selva
11 Lloret de Mar

La Selva

3

0 Maçanet de la Selva

La Selva

1

0 Riudarenes

La Selva

0

4 Sant Feliu de Buixareu

La Selva

1

2 Sils

La Selva

1

0

46

33

13

136

43

93

1

1

0

La Selva

1 Maçanet

43
COMARCA

11

La Selva

0

0

11

13

0
11

0

0

0

33
COMARCA

19

0

1

11
COMARCA

2

19

7
19
COMARCA

2

58 Vidreres

La Selva

93
LA VALL D'ARAN
0 Vielha e Mijaran
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La Val d'Aran

1
COMARCA

0
LES GARRIGUES

1

0 Cervià de les Garrigues

Les Garrigues

0

5 Juneda

Les Garrigues

2

0 L'Albi

Les Garrigues

2

0 Les Borges Blanques

Les Garrigues

1

0 L'Espluga Calba

Les Garrigues

1

0 Mas de Melons-Castelldans

Les Garrigues

1

0 Vinaixa

Les Garrigues

8
COMARCA

OSONA
5 Gurb

Osona

1

0 Sant Bartomeu del Grau

Osona

10 Sora
0 Sant Quirze de Besora

Osona

2

0 Santa Maria de Besora

Osona

0

2 Taradell

Osona

0

2 Vic

Osona

3
3
COMARCA
0
0

LA TERRA ALTA
0 Corbera d'Ebre

19

3

3

0

37

7

30

8

1

7

2

1

1

49

14

35

0
LA RIBERA D'EBRE
6 Móra la Nova
22 Rasquera

La Ribera d'Ebre
La Ribera d'Ebre
La Ribera d'Ebre

7

0 Flix

La Ribera d'Ebre

30
EL RIPOLLÈS

1

0 Camprodon

El Ripollès

0

7 Ripoll

El Ripollès

7
LA SEGARRA

0

1 Cervera

La Segarra

1

0 Riu d'Ondara-Cervera

La Segarra

1
COMARCA

5

La Terra Alta

2 Tivissa

1
COMARCA

24

19

0
7
COMARCA

5

Osona

2

5
COMARCA

8

5

0
0

13

1
EL SEGRIÀ

1

0 Almacelles

El Segrià

0

1 Alcoleche

El Segrià

1

0 Corbins

El Segrià

0

1 Alfès

El Segrià

0

6 Almacelles

El Segrià

1

0 La Caparrella

El Segrià
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0

1 Corbins

El Segrià

0

4 Gimenells

El Segrià

0

4 Llardecans

El Segrià

11
14
COMARCA

18 Lleida

El Segrià

35
EL SOLSONÈS

0

1 Guixers

0

1 La Coma i La Pedra

El Solsonès

0

3 Navès

El Solsonès

0

3 Odèn

El Solsonès

1

0 Sant Llorenç de Morunys

El Solsonès

0

1 Sant Ponç (*)

El Solsonès

1
COMARCA

9

8

4

4

5

4

1

250

102

148

9
EL TARRAGONÈS
0 Sant Pere i Sant Pau

0

1 El Morell

El Tarragonès

0

1 Salou

El Tarragonès

0

2 Salou

El Tarragonès

2

0 Tarragona

El Tarragonès

El Tarragonès

4
L'URGELL

4

0 Bellpuig

L'Urgell

0

1 Verdú

L'Urgell

4

1

COMARCA

1

El Solsonès

2

4
COMARCA

10

EL VALLÈS OCCIDENTAL

0

2 Barberà del Vallès

0

1 Bellaterra -Cerdanyola del Vallès

El Vallès Occidental

1

8 Castellar del Vallès

El Vallès Occidental

0

2 Castellbisbal

El Vallès Occidental

6 Cerdanyola del Vallès

El Vallès Occidental

0 Matadepera

El Vallès Occidental

11
1
23

24 Montcada i Reixach

El Vallès Occidental

El Vallès Occidental

0

2 Palau-solità i Plegamans

El Vallès Occidental

0

1 Polinyà

El Vallès Occidental

2 Ripollet

El Vallès Occidental

1
15
7

11 Rubí
5 Sabadell

El Vallès Occidental
El Vallès Occidental

10

16 Sant Cugat del Vallès

0

5 Sant Llorenç Savall

El Vallès Occidental

1

1 Sant Quirze del Vallès

El Vallès Occidental

0

6 Santa Perpètua de Mogoda

El Vallès Occidental

2

2 Sentmenat

El Vallès Occidental

15

43 Terrassa
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El Vallès Occidental

El Vallès Occidental

1

0 Ullastrell

El Vallès Occidental

14

1 Vacarisses

El Vallès Occidental

0

10 Viladecavalls

El Vallès Occidental

102
COMARCA

148
EL VALLÈS ORIENTAL

3

6 Bigues i Riells

El Vallès Oriental

0

1 Campins

El Vallès Oriental

5

6 Cànoves i Samalús

El Vallès Oriental

0 Figaró-Montmany

El Vallès Oriental

4

1 Granollers

El Vallès Oriental

2

0 La Garriga

El Vallès Oriental

0

1 La Llagosta

El Vallès Oriental

6 La Roca del Vallès

El Vallès Oriental

0

3 Les Franqueses del Vallès

El Vallès Oriental

0

5 Lliçà d'Amunt

El Vallès Oriental

30

14

38

0 Lliçà de Vall

El Vallès Oriental

0

1 Montmeló

El Vallès Oriental

0

6 Montornès Vallès

El Vallès Oriental

5

0 Mosqueroles

El Vallès Oriental

0

3 Sant Antoni de Vilamajor

El Vallès Oriental

0

6 Sant Celoni

El Vallès Oriental

0

2 Sant Esteve de Palautordera

El Vallès Oriental

0

3 Sant Feliu de Codines

El Vallès Oriental

5

0 Sant Fost de Campcentelles

El Vallès Oriental

2

5 Sant Pere de Vilamajor

El Vallès Oriental

3

1 Santa Eulàlia de Ronçana

El Vallès Oriental

0

8 Santa Maria de Palautordera

El Vallès Oriental

2 Vallgorguina

El Vallès Oriental

2 Vilanova del Vallès

El Vallès Oriental

21
0

132
68
ALTRES (menys de 50 individus enregistrats) (***)

200

132

68

489

212

277

1662

681

981

(*)
Assilvestrats
(**) Captius
(***) Es determina que totes aquelles poblacions amb un nombre inferior a 50 individus
censats, passin a formar part del grup "ALTRES"
(I) Color vermell: grup major de 50 individus
*Es valora l’estudi sobre 1.662 individus (no sobre 1.664), ja que dos exemplars
contemplats pertanyen a Zaidin, província de Osca i, per tant, no són objecte d’estudi.
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IMATGES D’ALGUNS DELS INDIVIDUS CENSATS

Imatges de porc vietnamita a un ADM

Imatges de porc vietnamita d’un particular que ja no el vol i truca a la protectora.

Estudi de porc vietnamita i hibridacions a Catalunya. 2016-2017

MAPES

Estudi de porc vietnamita i hibridacions a Catalunya. 2016-2017

Barcelona, Novembre 2017

Estudi de porc vietnamita i hibridacions a Catalunya. 2016-2017

Estudi de porc vietnamita i hibridacions a Catalunya. 2016-2017

