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L’Ajuntament porta a terme un conjunt d’actuacions per controlar
les colònies de coloms del municipi

Dimarts 2 de juliol de 2013

L’Ajuntament de Castellar està portant a terme una campanya per estabilitzar
demogràficament la colònia de coloms instal·lada a diferents punts del municipi.

El consistori realitza periòdicament aquesta campanya amb l’objectiu de reduir el
nombre de coloms per tal de minimitzar les molèsties que causen aquestes aus i
garantir que estiguin en un bon estat sanitari. Les primeres accions d’estabilització
de les colònies de coloms van començar a Castellar l’any 2006 en el nucli antic de
la vila i, des de l’any 2007, es repeteixen anualment amb l’objectiu de reduir la
quantitat de coloms.

A més, enguany l’Ajuntament ha gestionat les queixes veïnals rebudes amb motiu
de les molèsties causades pels coloms a través de diferents canals. D’una banda,
s’han enviat cartes a particulars residents a les zones més afectades que recorden els
consells més importants a l’hora de contribuir a l’estabilització d’aquesta espècie.
De l’altra, aquests mateixos consells s’han publicat en diversos números del
setmanari L’Actual.

Aquests consells fan referència al fet que cal evitar donar menjar als coloms de
forma regular per tal que el seu nombre no creixi fora de control, i també a la
recomanació que l’aliment que se subministra als coloms sigui gra o veces. Altres
formes de col·laborar a estabilitzar la colònia d’aquestes aus és tancar els locals on
creixin colònies sense control que puguin molestar el veïnat, o comunicar a
l’Ajuntament els problemes ocasionats per coloms que hom conegui.

Amb aquest conjunt d’accions, l’Ajuntament fa èmfasi en la importància de
controlar els exemplars de coloms, ja que el seu creixement fora de control pot
esdevenir una plaga i crear molèsties i malestar. A mesura que el número creix, la
seva salut va empitjorant i són més susceptibles de patir epidèmies. A més, existeix
un cert risc, que normalment no és greu, que transmetin malalties a les persones,
així com també un risc elevat de transmissió de malalties a altres aus.
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