
 

 

 

 
 

 

CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS MITJANÇANT OVISTOP A 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Memòria 2017. 

 

 

 

El mes de juny de l’any 2016 l’ajuntament de Vilafranca del Penedès es va afegir a les 

ciutats que duen a terme un control ètic dels coloms urbans. Aquest control es fa 

mitjançant Ovistop, un fàrmac veterinari formulat a base de grans de blat de moro 

tractats amb nicarbacina amb efecte anticonceptiu sobre els coloms. 

 

En el present document fem un resum de la seva utilització i dels resultats obtinguts a 

data de desembre de 2017. El projecte es va iniciar el mes de juny de 2016, però tenint 

en compte que es necessita un període d’encebament dels coloms l’inici efectiu es situa 

en el mes de setembre. Per obtenir resultats significatius es necessita un període 

d’almenys vuit mesos de tractament. Tenint em compte que es va fer una parada del 

tractament durant els mesos de gener i febrer de 2017 i que els mesos estivals no són 

gaire adequats per fer censos de coloms al trobar-se durant bona part del dia als camps, 

hem esperat al mes de desembre de 2017 per fer la primera valoració de resultats. 

Pensem que tècnicament és el mes adequat. 

 

 

 

 La distribució del fàrmac s’ha fet en tres punts de la ciutat: carrer dels Ferrers, Llar 

de Jubilats del Parc Tívoli (Cr Parlament) i Plaça de la Sardana.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 En tots aquests punts s’hi ha instal·lat un dispensador automàtic i, a més, a la Plaça 

de la Sardana també s’ha distribuït el fàrmac manualment.  

 

 Els dispensadors escampen l’Ovistop en un radi de uns 2 metres al seu voltant 

mitjançant un petit motor automàtic i programable. S’han programat per actuar a 

primera hora del matí per tal d’assegurar-se de que els coloms tinguessin gana i 

acudissin a menjar el fàrmac. 

 
 Com a mínim una vegada al mes s’ha reomplert el dipòsit amb Ovistop i s’ha verificat 

que les piles amb les que funciona estiguessin carregades. 

 
 Al Cr. dels Ferrers i la Llar de Jubilats s’hi ha instal·lat una càmera que ha permès 

fer un seguiment diari dels coloms que hi ha menjat. 

 
 Per obtenir els resultats s’ha fet un cens a final de tractament basat en la metodologia 

de transectes: s’han recorregut tots els carreres de la ciutat apuntant els coloms que 



 

 

s’hi ha observat i s’han multiplicat aquesta xifra per 3,5 per obtenir una estimació de 

la població real existent. Aquest factor de 3,5 és el que es determina a la bibliografia 

i el que s’usa internacionalment en fer censos de coloms amb aquest mètode. 

 

 

Comentaris per cadascun dels punts de distribució: 

 

Cr. Dels Ferrers: 

 S’hi ha estabilitzat un grup d’uns 40 coloms, els quals inicialment eren uns 60. El 

número s’ha anat reduint paulatinament al llarg del tractament com era d’esperar. 

 

Llar de Jubilats: 

 S’hi ha estabilitzat un grup d’uns 20 coloms. La presència d’un gat no ha fet que 

els coloms deixin de menjar-hi. 

 

Plaça de la Sardana: 

 Inicialment hi havia un grup proper als 100 coloms. Durant l’estiu el grup es va 

reduir molt, possiblement per la presència de menjar en els camps del voltant 

de la ciutat, però posteriorment s’hi ha tornat a fidelitzar un grup d’uns 40 coloms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pel 2018 proposem reubicar el punt actualment a la llar de Jubilats a la zona de 

la Plaça Penedès. Pensem que en aquest punt es podria treure un major 

rendiment.  

 

 

Població estimada a 

l’inici del tractament 

(Juny  de 2016) 

Població estimada a 

final  del tractament 

(Desembre de 2017) 

% variació des de 

l’inici del 

tractament 

697 (199 coloms 

observats) 

534 (153 coloms 

observats) 

-24,4% 



 

 

 

 

 

 

Josep Costa Fernández, biòleg.  

19 de desembre de 2017. 


