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II. Introducció 

Des de l’inici de la domesticació del moix fa aproximadament uns 4000 anys, aquest ha 

establert un vincle amb l’esser humà que ha provocat, amb el transcurs del temps, la seva 

introducció per part de l’home a la majoria de zones del món on es troba actualment. 

L’espècie de moix considerada com a domèstica Felix catus, està llistada per la UICN (Unió 

internacional per a la conservació de la natura) com una de les 100 espècies exòtiques 

invasores del món. La principal causa d’aquesta consideració, és la seva eficàcia com a 

depredador damunt la fauna silvestre al medi 

natural. 

L’assilvestrament dels moixos domèstics, 

ja sigui pel seu abandonament per part dels 

seus propietaris o altres diversos motius, pot 

provocar l’aglomeració d’aquests individus 

solitaris en grups de nombre variable, 

considerant-se aquestes aglomeracions com a 

colònies de moixos. En el cas del present 

estudi, s’han considerat aquestes aglomeracions 

com a colònies quan, durant la revisió visual dels 

punts d’estudi determinats, hi havia una 

presència igual o superior a 2 individus durant, al manco, dos o més dies de revisió al mateix 

redol. Quan aquestes colònies no sotmeses a cap tipus de control veterinari es troben 

localitzades a l’entorn urbà i periurbà, s’agreuja el problema que els moixos tenen com a 

depredadors, ja que poden convertir-se en un punt d’infecció i per tant de risc sanitari. 

Aquest risc no és exclusiu dels moixos de la pròpia colònia, sinó que també ho és per altres 

animals tant silvestres com domèstics i fins i tot per a totes aquelles persones que s’hi 

poguessin trobar vinculades a aquestes colònies en qualsevol moment. 

Per nombrar qualcunes de les zoonosis que els moixos poden transmetre a la població 

amb la què s’hi troben vinculats, es poden mencionar:  

 Malalties parasitàries: Toxocaracati (nematode), Ancylostomabraziliense 

(nematode), dipilidiasis (Dipylidiumcaninum) tènia de cans i moixos, toxoplasmosis 

(Toxoplasmagondii) protozoo que afecta a dones embarassades, Giardiasis 

(Giardialambia) protozoo que parasita el tracte intestinal. 

 Ectoparàsits: Puces (transmeten malalties i al·lèrgies), àcars com el que transmet la 

sarna i paparres . 

 Malalties bacterianes: Salmonelosis (Salmonellaspp), malatia per rapinyada de moix 

(Bartonellahenselae) 

 Malalties provocades per fongs: Dermatomicosis o tinya (Microsporumcanis) 

 Malalties víriques: virus de la ràbia (transmès per mossegada).  
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Aquests fets entre d’altres, fan necessària la gestió i control de totes aquestes colònies 

de moixos assilvestrats per part de les autoritats pertinents tal i com es manifesta de forma 

explícita a l’ordenança municipal d’animals domèstics de l’Ajuntament de Pollença, el qual 

estipula que “tots els moixos que pertanyin a colònies urbanes controlades, quedaran 

inclosos dins el marc de les actuacions municipals de control ètic de les seves poblacions, per 

tal de garantir el control del creixement, el benestar dels animals i evitar les molèsties que 

aquests puguin ocasionar al veïnatge”. 

El present estudi, forma part d’un dels 

punts de diagnosi del projecte del Pla de 

maneig de les colònies felines de Pollença, i 

pretén donar una mostra de l’estat actual en 

que es troben les colònies de moixos del 

municipi de Pollença, per tal de donar una 

aproximació de la quantitat de felins que en 

formen part, el seu estat sanitari i de benestar, 

a més de conèixer als voluntaris implicats en la 

cura i manteniment altruista de cada una de 

les colònies. 

III. Consideracions inicials 

L'estudi dut a terme per a la determinació de l'estat i situació de les Colònies felines del 

municipi de Pollença, s'ha dividit en dues parts. 

En primer lloc, es va procedir a una primera aproximació mitjançant revisió visual de 

determinades zones potencials de tenir presència de moixos. Aquestes zones van ser 

determinades gràcies a la informació recopilada a través de la “Línia Verda”, portal 

informàtic ofert per l'Ajuntament de Pollença per a la notificació d'incidències de tipus 

mediambiental, del registre d’avisos i incidències existent en la Fundació Natura Parc de 

felins procedents d'aquest municipi i a la informació proporcionada per l’ajuntament, 

referent al mapa de distribució de contenidors de fems I punts verds. 

En segon lloc, i a causa de la urgència per l’inici d'algunes de les actuacions especificades 

en el projecte del pla de maneig elaborat per l’Ajuntament, també es realitzà una campanya 

de captura, sanejament-castració i retorn dels moixos localitzats a les colònies. A més de la 

creació d'un inventari de cadascun dels individus capturats durant aquesta campanya. 
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IV. Estudi Visual 

A. Metodologia 

Juntament amb la informació oferta per la “línia verda”, el registre d’incidències de la 

Fundació Natura Parc i aquella procedent dels mapes de contenidors de fems i punts verds 

del municipi de Pollença, es creà un mapa a mode de resum que recull els principals punts 

d’interès a ser revisats (Imatge 1 dels annexos). La informació procedent dels mapes de 

punts verds i de fems, es utilitzada perquè la localització d’un nombre considerable de 

colònies està directament relacionat amb la presència de contenidors de fems o reciclatge.  

A partir d’aquest moment, es realitza una primera revisió visual de tots els punts recollits 

al mapa resum (Imatge 1 dels annexos), i seguidament es determinen, en funció de la 

presència o absència de moixos, quins seran els punts d’estudi definitius per ser objectius de 

revisió durant l’estudi visual. 

La durada de l’estudi visual fou d’un total de 8 dies, alternant tant dies laborals com 

festius i dematins i horabaixes, per si pogués existir variacions en la presència o absència de 

moixos en funció del dia i de l’hora. El rang d’hores dels matins estava comprés entre les 

07:00 – 13:30 i dels capvespres entre les 13:30 – 20:00.  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

    21/11/2014 
Revisió visual 
Dematí/Tard
a 

22/11/2014 23/11/2014 

24/11/2014 25/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 
Revisió visual 
Dematí 

28/11/2014 29/11/2014 30/11/2014 

01/12/2014 
Revisió visual 
Tarda 

02/12/2014 03/12/2014 
Revisió visual 
Tarda 

04/12/2014 05/12/2014 06/12/2014 
Revisió visual 
Tarda 

07/12/2014 

08/12/2014 09/12/2014 
Revisió visual 
Dematí 

10/12/2014 11/12/2014 
Revisió visual 
Dematí 

12/12/2014 13/12/2014 
Revisió visual 
Dematí 

14/12/2014 

Taula 1. Resum dels dies de revisió visual. 

La relació de punts objectius de revisió i les dades més rellevants de cada un d’ells, 

apareixen descrits a la taula 1 i a la imatge 2 dels annexos. Com es pot observar es 

determinaren un total de 29 punts a revisar. Aquests punts es classificaren en funció de la 

zona on es troben en:  

 Zona Urbana: Àrea amb predominança d’edificis i infraestructures com habitatges, 

comerços i hotels on hi ha una elevada presència humana. 

 Zona Rural: Àrees predominantment situades a la perifèria urbana caracteritzades 

per ser extensions amples de terreny destinades la gran majoria a activitats 

agropecuàries. En alguns casos amb presència d’alguna edificació individual. 
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 Zona Forestal: Àrees boscoses dotades d’arbres d’altures superiors als 5 metres i 

una coberta vegetal superior al 10%. Poden haver estat sotmeses a activitat agrícola 

o urbana però ja no s’hi troben en el moment actual. 

Quan es localitzà un individu a qualsevol dels punt estudiats, els individus visualitzats es 

classificaren segons la seva edat en 3 grups diferents per determinar el rang d’edat en: cries, 

joves i adults. Cal remarcar que aquesta classificació, té un cert caire subjectiu ja que en la 

majoria dels casos sols es podia determinar visualment a distancia i no directament sobre els 

individus. Si la mitjana de grandària d’un moix adult ronda els 40-50 cm de llargària, sense 

incloure la coa, la qual pot ser d’entre uns 25-30 cm i d’una altura fins la creu d’uns 30 cm, es 

considerà per aquest estudi, que la grandària que definia a una cria fos igual o inferior a la 

meitat de les mesures d’un adult, i els joves els inclosos dins el rang de grandària compresa 

entre les mesures d’una cria i les d’un adult. 

 Adult: llargària (40-50 cm), coa (25-30 cm) i creu (30 cm) 

 Juvenil: llargària (des de 20-25cm fins 40-50 cm), coa (des de 12.5-15cm fins 25-30 

cm) i creu (des de 15-30 cm) 

 Cria: llargària (≤20-25cm), coa (≤12.5-15cm) i creu (≤15cm) 

Finalment, cal mencionar que també es va intentar determinar el sexe i l’estat/aspecte 

dels individus que es visualitzaren, però el fet de que molts dels animals es veien a gran 

distància o en lapses de temps molt breus, la informació recollida en aquesta part de l’estudi 

és poc rellevant. 

B. Resultats 

Del total de punts revisats, 29, a tan sols un (A5) no es va observar cap moix durant els 8 

dies de revisió. Per tant, aquest punt s’ha eliminat del càlcul de resultats, quedant d’aquesta 

forma un total de punts de revisió igual a 28. Com es menciona anteriorment, als punts 

revisats, s’ha considerat que una aglomeració de moixos era una colònia, sempre i quan 

s’observessin un total ≥ a 2 moixos durant un mínim de 2 dies o més. La mitja d’individus 

vists per dia a cada un dels 28 punts revisats apareixen a la següent taula: 

Àrea Ref.punt Mitja/punt Desviació (σ) 

Nucli 

A1 1,5 +1,195 
A2 1,25 +1,669 

A3 0,375 +0,518 
A4 0,5 +0,756 

A6 1,5 +1,690 

A7 0,125 +0,354 
A8 0,375 +0,744 

A9 0,125 +0,354 

F.Vila 
B1 4,667 +3,780 
B2 1,75 +1,488 

B3 1,8 +1,642 

Urb Font C1 3,625 +1,598 
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C2 4 +2,928 
C3 3,25 +1,581 

C4 1,5 +1,927 
C5 3,571 +3,044 

Cala 

D1 3,875 +2,878 

D2 3 +1,773 
D3 0,125 +0,354 

D4 0,625 +1,061 

D5 0,25 +0,463 
D6 1,375 +1,506 

Port 

E1 2,875 +2,475 

E2 8,375 +6,739 
E3 1,75 +2,188 

E4 1,375 +2,066 
E5 4,25 +4,132 

E6 1,2 +0,886 

Taula 3. Mitges d’individus vists per dia a cada un dels 28 punts de revisió visual. 

Com es pot observar, els 3 punts amb la mitja més elevada, i per tant els que més 

urgència d’actuació tenen, són per ordre d’abundància:  

1. E2: Port, Urbanització Can Singala (39°54'43.8"N 3°05'48.3"E) 

2. E5: Port, Pinaret i Gotmar (39°54'02.3"N 3°04'24.1"E) 

3. C2: Urbanització La Font (39°53'41.6"N 3°00'58.3"E) 

Encara que també són els punts on la desviació típica és més elevada, i per tant on el 

conjunt de dades es troba més llunyà de la seva mitjana. Per a obtenir una visió més global i 

pròxima a la realitat de la situació, es fa un tractament en conjunt de les dades de cada una 

de les 5 zones descrites: Nucli urbà (A), Fora Vila (B), Urbanització La Font (C), Cala Sant 

Vicenç (D), Port de Pollença (E). 
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Gràfica 1. Mitja de moixos vist per dia a cada una de les 5 regions determinades. 

Ja que la separació geogràfica entre cada una d’aquestes 5 regions del municipi esta 

bastant diferenciada, es suposa que hi ha poca migració entre les poblacions de moixos de 

cada una d’elles i per tant els individus observats dins cada regió han estat diferents entre 

les cinc. 

Com es pot observar a la gràfica 1, la regió on la mitja d’individus és més elevada és al 

Port de Pollença, seguida de la urbanització “La Font” i en 3º lloc la Cala Sant Vicenç. Les 

regions amb menys nombre d’individus vists per dia són, per ordre d’importància, Fora vila 

(que comprèn el camí d’Almadrava i punts pròxims a s’Albufereta) i el Nucli urbà. Ambdós 

zones, encara que siguin les que presenten el nombre de moixos més baixa, no són menys 

importants que la resta ja que s’hi troben vinculades a zones d’especial interès com centres 

escolars, zones protegides, etc. 

Per a la comparació entre cada una d’aquestes 5 regions també s’ha determinat l’àrea 

de cada una d’elles i l’índex d’abundància s’ha donat en funció de la mitja (nombre de 

moixos vists per dia) i de l’àrea de mostreig total de cada una de les cinc regions: 

Regió Superfície (ha) 
Índex relatiu d’abundància 

(nº indv./dia/ha) 

Nucli urbà (A) 3,96 1,45 
Fora Vila (B) 1,18 5,39 

Urb. La Font (C) 1,01 15,38 
Cala Sant Vicenç (D) 3,59 2,58 
Port de Pollença (E) 48,13 0,40 

5,75 6,375

15,5

9,25

19,375

NUCLI URBÀ. A FORA VILA. B URBANITZACIÓ LA 
FONT. C

CALA SANT VICENÇ. 
D

PORT DE POLLENÇA. 
E

N
º 

d
e

 m
o

ix
o

s/
d

ia

Àrees d'observació del municipi de Pollença

Mitges per àrea d'observació
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Taula 4. Superfície de cada una de les 5 regions definides i el seu índex d’abundància relatiu respectiu. 

El nombre màxim d’individus que s’ha arribat a veure en un dia, en el conjunt dels 28 

punts de revisió, és de 88 moixos durant el 7º dia d’observació. Aquesta pot ser una dada 

interessant a tenir en compte en futurs estudis per a poder observar l’evolució de la població 

felina amb el transcurs del temps. 

Pel que s’ha pogut observar durant el període de revisió visual, del total de les 184 

observacions registrades, tan sols en 9 ocasions es varen detectar individus amb marques a 

l’orella. Tots els individus marcats observats presentaven marca a l’orella esquerra, per lo 

que segons els protocols tots ells eren femelles. Els dies i zones en que s’observaren queden 

resumits a la següent taula: 

Punt ref. Data 
Marques 

d’identificació 
Nº individus 

marcats 
Observacions 

D6 01/12/2014 orj.izq 1 
 

B1 03/12/2014 orj.izq 1 
 

B1 06/12/2014 orj.izq 1 
 

E3 06/12/2014 orj.izq 1 
 

B1 09/12/2014 orj.izq 1 1 femella negra marcada 

D6 09/12/2014 orj.izq 4 
4 indvs. Marcats devora al 

creuament vora la cabina telefònica 

E3 09/12/2014 orj.izq 1 
1 femella negra marcada 

c/formentor nº71 

B1 11/12/2014 orj.izq 1 1indiv. Negra 

E3 13/12/2014 orj.izq 1 Femella negra marcada dòcil 
Taula 5. Relació d’individus marcats observats durant l’estudi de revisió visual. 

S’ha fet una aproximació futura del nombre de moixos que hi pot arribar a haver en el 

transcurs d’un any amb les dades fins ara obtingudes. Tenint en compte que la mitja (nº de 

moixos/dia) del total del municipi és d’uns 56 moixos aproximadament, si es suposa que la 

meitat fossin femelles sense esterilitzar (28), i sabent que una femella en condicions normals 

sol tenir 2 parts a l’any i que en cada part pot arribar a tenir fins a 8 cadells, dels quals 

suposarem que sols en sobreviuen la meitat per diverses circumstàncies (malalties, 

climatologia, etc). El total d’animals que es podria arribar a tenir al cap de l’any és de 224 

moixos nous.  

Per altra banda, s’observa que existeix una certa relació de la presència de moixos, amb 

la presència de contenidors de fems i de reciclatge (punts verds). Del total dels 28 punts 

revisats, un 75% es troben vinculats a contenidors de fems i/o reciclatge. I dels 23 punts on 

s’ha determinat que hi ha presència de colònies, a un 73.9% estan relacionades amb 

presència de contenidors de fems o reciclatge. Un 42.9% dels 28 punts revisats, es troben 

localitzats pròxims a zones d’especial interès (taula 4 dels annexos). S’han considerat com a 

zones d’especial interès, les que poden suposar un risc sanitari per a la població humana i 
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aquelles que presenten un determinat grau de protecció mediambiental, per la seva 

importància biològica tant faunística com florística. Per tant, queden determinats com a 

zones d’especial interès les següents: 

 Centres educatiu: Escoles, escoletes infantils i instituts 

 Parcs infantils 

 Centres de salut 

 Residències per la 3ª edat 

 Carreteres principals amb gran afluència de vehicles 

 Zones protegides: paratges naturals, reserves naturals especials, zones LIC i ZEPAs 

(incloses dins la Xarxa Natura 2000) mostrades a les imatges 10, 11 i 12 

 Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o manipulació 

d’aliments. 

De les 28 zones revisades s’han localitzat 12 on els animals eren alimentats artificialment 

mitjançant pinso o aliment fresc per moixos. Cal afegir que les 12 localitzacions corresponen 

a qualcuna de les 23 zones de colònies felines determinades en aquest estudi. 

 Nucli: A1 i A6 

 Fora Vila: B1 i B3 

 Urbanització La Font: C1, C3 i C5 

 Cala Sant Vicenç: D1 i D2 

 Port de Pollença: E2, E3 i E4 

A tan sols 5 punts dels 28 revisats, es va detectar puntualment restes de menjar (ossos, 

pollastre cru i pa amb llet entre d’altres): 

P.Ref Data Hora Tipusd’aliment 

A2 01/12/2014 13:20 restes menjar 

A2 13/12/2014 11:05 restes menjar 

B3 09/12/2014 11:45 restes menjar 

D2 06/12/2014 17:09 restes menjar 

E1 13/12/2014 7:51 restes fems 

E2 27/11/2014 8:17 Pollastre cru 

E2 06/12/2014 15:18 Restes llet, pa 
Taula 6. Relació de punts amb presència de restes de menjar. 

Del total dels 28 punts de revisió, un 57.14% es troben localitzats a zona urbana, un 

17.86% es localitzen a zones forestals i un 7.14% a zones rurals. El 7.14% restant es troben a 

zones de transició forestals molt pròximes a zones de ruralia i zones urbanes (taula 1 dels 

annexos). 
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Del total de les 195 observacions registrades, els percentatges de cada un dels rangs 

d’edat observats queda reflectit al següent gràfic: 

 

Gràfic 2. Percentatge de cries, juvenils i adults observats. 

Com es pot veure al gràfic anterior, més del 84% d’individus es consideraren adults. 

Aquesta dada dóna una idea del potencial reproductiu d’aquestes poblacions si no són 

correctament controlades. 

La diferenciació entre mascles i femelles o l’estat/aspecte dels animals, no fou possible 

en un gran nombre d’ocasions per diversos motius, com per exemple per la llunyania en que 

s’observaven alguns individus. És per això que aquestes dades s’especificaran als resultats de 

la campanya de captura i no a la de l’estudi visual. 

V. Campanya de Captura 

A. Metodologia 

Per a la posada en marxa de la campanya de captura de moixos de Pollença, en primer 

lloc es realitzà una reunió el dia 18 de desembre, amb els voluntaris implicats en la cura i 

manteniment de moltes de les colònies de moixos de Pollença. Amb aquesta reunió es 

pretenia conèixer i establir contacte amb totes aquestes persones i incloure-les, sempre i 

quan fos la seva voluntat, al present estudi. A la reunió es plantejà el projecte de “Pla de 

maneig de les colònies de moixos de Pollença”, s’explicà als voluntaris com es duria a terme 

la campanya de captura, sanejament i retorn dels moixos i quines serien les institucions 

implicades en la coordinació i el control clínic i veterinari local. Com a resultat de la reunió, 

11,28%

4,62%

84,10%

Percentatge dels rang d'edats observats

cries joves adults
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es va obtenir un llistat amb el nom i les dades de contacte dels voluntaris que s’oferiren a 

donar suport a aquesta campanya de captura i sanejament de moixos. 

El protocol seguit durant la campanya de captura es correspon amb un dels tipus de 

programa descrit al “Manual práctico para el manejo de vertebrados invasores en islas de 

España y Portugal”. El tipus de programa que es descriu, són coneguts amb les seves sigles 

angleses com FCAP (feral cat altering-programmes) programes alternatius de moixos 

assilvestrats o TNR (trap, neutering, release) trampeig – esterilització – alliberació. Aquests 

consisteixen en el trampeig de moixos mitjançant gàbies trampa (les empleades en aquesta 

campanya foren gàbies metàl·liques de doble apertura), el sanejament i esterilització 

veterinari dels individus capturats i retorn a la zona on es capturaren. En funció del cas 

particular de cada moix capturat durant aquest estudi, es procedí al seu alliberament, al seu 

sacrifici o a la seva adopció per part de particulars, depenent de l’estat i/o les 

característiques de cada animal. 

1. Trampeig 

El període de trampeig d’aquesta campanya està comprés des del 15/12/2014 fins el 

28/01/2015.  

El plantejament dels dies de feina i de llocs d’actuació, es va anar corregint de setmana 

en setmana en funció de les captures observades a cada zona, del nombre aproximat de 

moixos coneguts a cada punt i de la necessitat i urgència de gestió i maneig de colònies 

noves o aquelles més descontrolades. 

Gràcies a la col·laboració dels voluntaris que gestionaven algunes de les zones del 

present estudi, es situaren les gàbies trampes als punts pròxims on els voluntaris dipositen 

habitualment el menjar pels moixos. A les noves localitzacions o punts no gestionats per cap 

voluntari, les gàbies es situaren pròximes als emplaçaments on es visualitzà un major 

nombre de moixos.  

L’esquer empleat per a la captura dels moixos fou menjar fresc enllaunat per moixos. 

L’esquer es situava a un dels extrems de la gàbia i es deixava tan sols l’obertura de l’extrem 

oposat obert, per forçar als felins a accionar el pedal que es troba en mig de la gàbia pel seu 

tancament automàtic.  

Per a cada punt de trampeig es col·locà de mitja de 2 gàbies/zona, però en funció del 

potencial i rendiment de captures de cada un dels punts d’actuació, es situaren de 1 fins a un 

màxim de 3 gàbies, la qual cosa també depenia de la facilitat d’accés i de col·locació de les 

trampes.  

Un vegada capturat un individu, es procedia a la seva identificació mitjançant arxiu 

fotogràfic i a la seva descripció, la qual fou recollida a les fulles de registres. Posteriorment, 
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l’animal es transferia a un transportin rígid de material plàstic pel seu posterior trasllat i 

sanejament (vacunació, desparasitació i esterilització) a la clínica veterinària.  

2. Sanejament i Esterilització 

El protocol seguit baix criteri veterinari a la clínica veterinària pel sanejament dels 

moixos capturats, fou el següent: En funció de l’estat de salut dels moixos capturats, si 

aquests presentaven un bon estat de salut i un mínim d’entre 3 - 4 mesos, es procedia a la 

seva esterilització, tant de mascles com de femelles, marcatge a l’orella, la seva vacunació 

(vacuna trivalent RCP) contra la “rinotraqueitis”, calicivirus i panleucopènia i finalment, al 

seu alliberament o si existia la possibilitat, es procedia a la seva adopció per part d’un 

particular. En el cas dels individus capturats que presentaven alguna simptomatologia, en 

primer lloc se’ls hi realitzava un test per a la detecció de la leucèmia felina i del virus de la 

immunodeficiència felina (Test FeLV / FIV). Si el test resultava negatiu i no presentava un 

estat de salut crític per a la seva supervivència i benestar, es procedia de la mateixa manera 

que en el primer cas. En el supòsit que el test fou positiu o en el seu defecte, l’estat de salut 

del moix fou considerat com a crític pel seu retorn a la colònia, es procedia al seu sacrifici 

per evitar més sofriment a l’animal. 

3. Alliberament 

Per procedir al retorn 

i alliberament dels 

moixos sanejats, per 

norma general es 

recollien al dia 

següent a la seva 

captura a la clínica i 

s’alliberaven al mateix 

punt de captura. En 

algun cas particular, i 

seguint criteri 

veterinari, si existia la 

possibilitat s’alliberà 

el mateix dia de la seva 

captura per evitar estrès al 

moix en qüestió, pel fet de trobar-se a un ambient desconegut per l’animal. 
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B. Resultats 

Totes les colònies gestionades i controlades per algun voluntari, són mantingudes amb 

pinso per moixos. En funció de la colònia, entre un o dos pics per dia o en alguns casos 1 pic 

cada 2 dies però subministrant una major quantitat. Aquest subministrament depèn de la 

disponibilitat de cada voluntari, per lo que n’hi ha que els hi subministren a primera hora del 

dematí, d’altres a darrera hora del dia i en alguns casos en ambdós moments. En general, els 

voluntaris procuren que el subministrament d’aliment sigui tant a bandes com en moments 

on la interferència amb els veïnats sigui la menor possible. Després de realitzar una enquesta 

als voluntaris, es determinà que la mitja de pinso que poden arribar a proveir a les colònies, 

oscil·la entre els 0.5 i els 2 Kg diaris. Aquesta variació depèn del nombre de colònies que 

manegi cada voluntari i del volum de moixos per colònia. 

Del registre obtingut després de la campanya de captures, s’extreuen les següents dades: 

 Del total de 98 moixos capturats, 43 eren femelles (43,88%), 54 mascles (55,10%) i de 

l’individu restant no es va poder identificar el seu sexe.  

 39 dels 98 animals capturats (39,80%) presentaren paràsits o qualque simptomatologia, 

per lo que se’ls hi va haver de subministrar algun tipus de tractament en funció del cas 

particular de cada moix.  

 D’aquests 98 individus, varen ser esterilitzats un total de 86 moixos (39 femelles i 47 

mascles), la resta no es castraren per diversos motius (ja estaven esterilitzats, eren massa 

joves o varen haver de ser sacrificats degut al seu estat de salut). Dels 12 que no varen ser 

esterilitzats, 4 eren individus massa joves per esterilitzar i d’aquests, 3 es retornaren als seus 

punts de captura respectius i 1 va ser donat en adopció. Els 8 que queden eren adults dels 

quals 3 varen haver de ser sacrificats (2 positius en el test de Felv/FIV i 1 amb un quadre 

simptomatològic que hagués hagut de menester tractament crònic) i el 5 restants ja estaven 

esterilitzats prèviament a la seva captura. 

 Del total de les 98 captures realitzades, 66 d’elles es varen dur a terme a zones 

manejades per voluntaris que es suposa controlen el creixement poblacional mitjançant 

esterilitzacions. De fet, a aquestes zones ja s’hi trobaven esterilitzats un total de 70 moixos 

(segons la informació proporcionada pels voluntaris), i dels 66 capturats a aquestes àrees 

durant la campanya foren castrats 59. 

 Tenint en compte les dades proporcionades pels voluntaris. Es pot dir que actualment hi 

ha entre els moixos esterilitzats durant aquesta campanya, 86, i els que ja hi estaven 

prèviament, 87, (gràcies als voluntaris) un total de 173 animals castrats. I a més, es té 

constància entre el nombre de moixos proporcionat pels voluntaris i els capturats a zones 

noves (no controlades per ningú) de la existència d’un total de 240 moixos en el total de 

totes les àrees d’estudi. Però s’ha de tenir en compte que el nombre real de moixos és 

superior ja que a les colònies noves descobertes no es varen poder capturar el total 

d’individus que les composen. 

-17- 
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 El rang d’edats dels individus capturats es distribueix de la següent forma: 27 dels 98 

moixos capturats es consideraren com joves i els 71 restant com adults.  

 94 moixos dels 98 capturats varen ser retornats als seus punts d’origen on foren 

capturats. 

 La relació de zones d’actuació durant la campanya de captures queda resumida a la 

següent taula: 

Referència 
de les zones 
de trampeig 

Zona 
Nº de moixos 

capturats/zona 

Nº d'indv. 
Esterilitzats 

durant la 
campanya 

Nº d'esterilitzats 
per voluntaris 

prèvia campanya 

Total 
esterilitzats/zona 

Punt nou c/ mallorca 3 3 0 3 

D2 Cala S.Vicenç 4 3 0 3 

Punt nou 
Camí 

Almadrava 
4 4 8 12 

B3 
Camí 

Almadrava 
1 1 3 4 

B1 
Camí 

Almadrava 
2 2 0 2 

Punt nou ctra. De Lluc 6 6 0 6 

Punt nou polígon 9 8 11 19 

E2 port 8 8 0 8 

E2 port 13 12 8 20 

E2 port 1 1 0 1 

E1 port 12 11 6 17 

Punt nou port 1 1 0 1 

Punt nou port 3 3 5 8 

E5 port 4 3 0 3 

E5 port 2 1 5 6 

E3 port 2 2 5 7 

Punt nou port 5 5 0 5 

B1 Santuiri 5 3 0 3 

C1 urb. La Font 1 0 0 0 

C2 urb. La Font 6 4 0 4 

C4 urb. La Font 4 3 0 3 

Punt nou z.Periurbana 2 2 6 8 

Taula 7. Punts de captura de moixos, localització, nombre d’animals capturats i castrats tant durant la campanya 

de captura com prèvia a aquesta. 

 Dels punts de trampeig nous (no coneguts durant l’estudi observacional) es 

determina a la següent taula quins d’ells estan vinculats a zones d’especial interès, és a dir, 

totes aquelles àrees que poden suposar, per les seves característiques, un risc sanitari, 

mediambiental i/o de trànsit viari, i per tant, que són susceptibles de que les colònies de 

moixos que s’hi troben vinculades siguin retirades o reubicades d’aquestes localitzacions. 
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Relació p. 
observació 

Zona 
Zones d'especial 

interès 

Punt nou c/ mallorca No 

Punt nou camí Almadrava No 

Punt nou ctra. De Lluc 
Z. Protegida: Paratge 

Natural S. Tramuntana 

Punt nou polígon No 

Punt nou port No 

Punt nou port No 

Punt nou port No 

Punt nou z.Periurbana No 

Punt nou Nucli urbà No 

Taula 8. Relació de punts de captura no coneguts durant l’estudi visual i la seva vinculació a zones d’especial 

interès. 

C. Proveïment de pinso als voluntaris col·laboradors del projecte 

 Dins el pressupost econòmic dedicat per a la realització d’aquest projecte, hi ha hagut 

una partida destinada a la compra de pinso sec per a moixos, que ha estat repartida als 

voluntaris que han col·laborat dins la campanya de captures. El repartiment del pinso per a 

cada un dels voluntaris s’ha fet en funció del nombre de colònies i de moixos manejats per 

cada voluntari i del seu poder adquisitiu i econòmic. 

VI. Discussió de resultats 

A. Estudi visual 

  De les 5 regions determinades per a la comparació dels resultats obtinguts de l’estudi 

visual (Nucli urbà, Fora Vila, Urbanització La Font, Cala Sant Vicenç i Port), es pot observar 

que el Port de Pollença és la regió amb el nombre de moixos vists per dia major respecte a 

les altres 4. Però si es té en compte la superfície de dispersió de cada una de les 5 zones, es 

veu que la urbanització de La Font és la zona on hi ha la major concentració de moixos en 

funció de la superfície estudiada. A ambdues regions es fa imminent la necessitat d’actuar 

sobre les poblacions de moixos que s’hi troben, ja no tan sols pel nombre d’individus, sinó 

degut a la vinculació d’aquestes regions amb zones d’especial interès com són, centres 

educatius, parcs infantils, comerços i locals amb manipulació d’aliments i carreteres molt 

transitades a la zona del Port, i zones protegides (Paratge natural de la Serra de Tramuntana) 

a la regió de La Font. Les 3 regions restants (Nucli urbà, fora vila i cala Sant Vicenç) presenten 

unes mitges (individus/dia) significativament inferiors a les 2 anteriorment descrites, però no 

per això son menys importants. 



 

16 
 

Pel que fa a les zones amb subministrament extern d’aliment, sigui quin sigui el tipus 

que es subministra, fa que, com es menciona al “Manual práctico para el manejo de 

vertebrados invasores en islas de España y Portugal”, els moixos assilvestrats que disposen 

de subministres permanents de menjar, no queden subjectes a la regulació natural de les 

seves poblacions pel nombre de preses de la que disposen, i això fa que puguin mantenir 

pressions insostenibles damunt la fauna silvestre i especialment sobre espècies rares, a més 

de millorar el seu potencial reproductiu al llarg de l’any. Aquest manual també afegeix el fet 

que la presència de moixos a una zona condiciona la distribució de les seves preses, per lo 

que fa imminent la gestió d’aquelles poblacions felines que es troben més pròximes a llocs 

sensibles com són les zones protegides vinculades al municipi de Pollença (B2, B3, C1, C2, C3 

i D2). La problemàtica afegida que es produeix al municipi pollencí, ja que és aquest un dels 

destins turístics preferits dels estrangers que visiten l’illa, fa que durant l’època estival el 

subministrament d’aliment a les colònies felines sigui molt més elevat que durant l’hivern, 

per lo que quan finalitza la temporada turística, un nombre considerable dels moixos 

d’aquestes poblacions felines, abandonin les zones urbanes hoteleres i turístiques i es 

dispersin cap a zones naturals (varies d’elles zones protegides) i rurals. 

Respecte a les colònies de moixos controlades, entenent-se aquestes com aquelles 

agrupacions de moixos localitzades al voltant de un punt concret on se’ls hi subministra 

aliment de forma artificial i que es troben baix un cert control veterinari, especialment pel 

que respecte a la seva esterilització (es marquen a les femelles amb un tall a l’orella esquerra 

i als mascles a l’orella dreta), estan manejades per persones voluntàries o col·laboradores 

que s’hi de dediquen al seu control de forma altruista.  

Com es pot observar a la taula 5 dels resultats de l’estudi visual, els individus marcats 

sols foren observats a 3 punts: B1, E3 i D6 (tots 3, localitzacions de colònies de moixos 

suposadament controlades per algun voluntari). Pel que fa al nombre d’individus vists a cada 

un d’aquests 3 punts, es pot determinar que el nombre total de moixos marcats és de 6, 

gràcies a les descripcions i fotografies realitzades durant l’estudi. Si el nombre màxim 

d’individus observats en un dia fou de 88 al total del municipi, un nombre de moixos marcats 

tan baix, fa pensar que o bé els individus d’aquestes colònies controlades no han seguit el 

protocol de marcatge i per tant no es pot sabre quins estan esterilitzats i quins no, o bé el 

control poblacional d’aquestes comunitats de moixos segons els resultats obtinguts és 

insignificant. Per altra banda, es sabut que per a poblacions de moixos de colònies 

controlades on hi quedi un 10 % de femelles sense esterilitzar, no s’apreciarà disminució de 

densitat de dita població amb el temps. I sols es veurà una disminució quan no hi hagi 

immigració d’altres individus cap a la colònia controlada. Per lo que els recursos invertits en 

esterilitzar tants pocs animals no serviran per disminuir el creixement d’aquestes poblacions, 

i tenint en compte el percentatge d’adults observats (84,10%),el potencial reproductiu de la 

població de moixos de Pollença és bastant elevat. 
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Finalment, als resultats obtinguts es pot veure que a tan sols 4 de les 28 zones de revisió 

visual estudiades, no es troben vinculades a contenidors de fems i/o reciclatge, per lo que 

els individus que s’hi troben vinculats a aquests contenidors tenen més recursos per a 

sobreviure i reproduir-se, i per altra banda, aquests punts provoquen una tendència a 

l’aglomeració i concentració indesitjable de moixos assilvestrats que no es troben baix cap 

tipus de control. 

B. Campanya de captures 

 Com es mostra als resultats obtinguts durant la campanya de captures, el percentatge 

de mascles esterilitzats ha estat superior que el de femelles, cosa d’esperar ja que segons la 

informació proporcionada pels voluntaris, les femelles són el seu principal objectiu a l’hora 

de realitzar castracions dins les colònies que ells controlen. Així i tot, com que no es coneix el 

total de individus que composen cada una d’aquestes colònies (sols es tenen les dades 

proporcionades pels voluntaris) i molt manco la proporció de mascles i femelles que les 

composen, no es pot sabre si el percentatge de femelles que queden sense esterilitzar és o 

no inferior al 10% i per tant, si la feina realitzada durant aquesta campanya influirà sobre el 

creixement d’aquestes poblacions felines. Per altra banda, cal remarcar que el nombre 

d’individus esterilitzats de les colònies que són controlades per voluntaris, ha estat 

considerable (59 castracions) la qual cosa fa pensar que el control de natalitat de colònies 

controlades per voluntaris és insuficient si no se’ls hi proporciona una ajuda/suport extra 

com l’ofert durant aquesta campanya de captures. 

 Cal remarcar, que el control i maneig de colònies de moixos mitjançant programes de 

control alternatius de trampeig, esterilització i alliberació com aquest, requereixen d’una 

coordinació i seguiment continu i que es perllongui al llarg del temps per poder observar les 

variacions poblacionals de les colònies. Ja que si tenen una limitació en el temps, tota la 

feina feta pot no servir per res i tornar a l’estat inicial del qual es va partir en un primer 

moment. Un exemple clar d’aquest fet és el de l’actual colònia de moixos de la zona de Ca’n 

Singala al Port de Pollença, on es començà un programa pilot de control, coordinat per la 

Fundació per a la conservació del Voltor Negre (BVCF) i el Refugi d’animals de Pollença, el 

qual es va iniciar a l’any 2000 i va tenir una durada de diversos anys.  

 Pel que fa a l’estat de salut dels moixos capturats, més del 60% es trobaven sans per lo 

que es pot dir que l’estat sanitari general de la població felina de Pollença es troba en bones 

condicions. 

 En darrer lloc, cal mencionar que existeixen una sèrie d’emplaçaments localitzats a 

propietats privades on no s’hi ha pogut actuar i que suposen un risc potencial tant sanitari 

com mediambiental, degut a la gran quantitat de moixos que s’hi troben sense control 

reproductiu ni veterinari. Aquestes localitzacions poden ser punts de subministrament de 

nous individus a colònies controlades, i per tant dificulten la seva gestió i maneig. Els 
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propietaris d’aquests emplaçaments haurien d’estar obligats en primer lloc a definir les 

seves propietats com a nuclis zoològics per la gran quantitat de felins que contenen, a 

identificar a tots els seus animals (ja sigui amb collar o amb xip) i finalment, tenir un bon 

control sanitari i reproductiu dels moixos dels quals es fan càrrec.  

Altres estudis: 

 Com s’ha mencionat anteriorment, a l’any 2000 es va iniciar un projecte pilot 

anomenat “Programa pel control de moixos assilvestrats” que fou coordinat per la Fundació 

Voltor Negre (BVCF) juntament amb l’Ajuntament de Pollença, l’Associació de Caça Local, la 

Societat Protectora d’Animals i la col·laboració de diversos habitants del municipi. Les dades 

més rellevants recollides dins el primer any d’aquesta campanya cal remarcar que es 

descobriren un total de 27 colònies de moixos assilvestrats (com es pot observar, el nombre 

de colònies no ha minvat amb el transcurs dels temps). Es censaren 270 moixos en el total 

de l’àrea d’acció del projecte. Durant la campanya de captura que realitzaren, agafaren 217 

individus, esterilitzaren 143 moixos, 44 foren sacrificats degut al seu estat de salut, 48 varen 

ser adoptats i 124 foren alliberats. Aquestes dades són de gran rellevància per estudiar 

l’evolució de les poblacions de moixos del municipi i cal que es tinguin en compte per a 

posteriors censos.  

 A l’any 2011 es realitzà una campanya de control de moixos a la Reserva Natural de 

s’Albufereta. Durant la mateixa, es realitzà entre d’altres una campanya educativa de 

sensibilització i una enquesta a la població vinculada a la reserva. 

 Aquestes són algunes de les dades més rellevants obtingudes de l’enquesta realitzada: 

- Del total de persones enquestades sols el 54% hi viuen tot l’any als voltants de la 

Reserva. De la resta, un 32% sols hi viu en l’època estival i el 10,5% hi va sols els caps 

de setmana o per altres motius. 

- Un 78% dels enquestats eren de nacionalitat espanyola i la resta estrangers.  

- Tan sols 9 dels 46 enquestats varen admetre ser propietaris de moixos, acumulant 

entre tots ells un total de 31 moixos, dels quals un 33% a vegades passaven el vespre 

fora dels domicilis dels propietaris. Dada important tenint en compte que, la zona de 

campeix d’aquests moixos són les rodalies de la Reserva i per tant tenen un gran 

potencial d’impacte damunt la fauna salvatge que s’hi troba dins la mateixa.  

- Respecte a l’esterilització dels moixos, més de la meitat, un 57%, varen admetre que 

els seus moixos no estaven castrats. Per lo que el potencial reproductiu de la 

població pròxima a l’Albufereta era extremadament elevat, ja que el factor limitant 

d’alimentació dins aquesta població no existia. 

- Finalment, cal mencionar que del total d’enquestats tan sols un 5% va afirmar 

alimentar als animals del carrer (cans i moixos).  
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Rere l’actuació realitzada a aquesta campanya al 2011, s’ha observat una disminució en 

la població de moixos a la zones vinculades a la Reserva de l’Albufereta, però així i tot, 

queden petites poblacions que requereixen d’una bona gestió per a que no provoquin cap 

tipus de perjudici ni per a la fauna silvestre ni per a la població humana que s’hi troba 

vinculada a la Reserva Natural.  

VII. Conclusions 

Dels resultats observats en ambdós estudis, es poden excloure les següents conclusions i/o 

recomanacions: 

 Els punts de contenidors de fems i reciclatge, tal i com es demostra a l’estudi, són 

zones propenses la proliferació i manteniment de moixos, ja sigui, entre d’altres motius pel 

fàcil accés que tenen els moixos a restes de menjar, pel resguard que els contenidors els hi 

ofereixen i per que son punts a on s’alimenta de manera continuada. Fa plantejar-se estudiar 

la manera de dificultar l’accés dels moixos a aquests punts. 

 Un dels problemes del manteniment de colònies de moixos al medi natural és el 

deteriorament que els moixos poden produir a la fauna que s’hi troba, i tenint en compte 

que el municipi de Pollença inclou zones naturals protegides com la Reserva Natural de 

l’Albufereta o el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, ambdues incloses dins la Xarxa 

Natura 2000 i de les de més rellevància al municipi, demostra el desconeixement de la 

població sobre la rellevància d’aquestes zones, i fa necessari proporcionar una educació 

adient i conscienciació de la seva importància. Fet que a més pot repercutir al turisme i a la 

promoció del municipi en aquest àmbit pel seu gran valor paisatgístic. 

 En els possibles casos que no es pogués retirar o reubicar les colònies vinculades a 

zones d’especial interès, sobretot aquelles incloses dins àrees protegides es recomana la 

provisió de collars amb cascavells als individus que s’hi troben, ja que com descriu 

G.D.Ruxton,2001., la predació de fauna salvatge es veu disminuïda amb la provisió de 

cascavells als moixos. 

 Es recomana realitzar posteriors estudis per veure l’evolució de la població felina i 

determinar la seva densitat mitjançant estudis per transsectes o mitjançant captures/re-

captures, ja que l’estudi observacional sols permet extreure un nombre d’individus per 

unitat d’esforç però no la densitat moixos. 

 A qualsevol estudi sobre colònies de moixos, és també recomanable involucrar en a 

col·laboradors o voluntaris que, de forma altruista, es dediquen al manteniment i control de 

moltes d’aquestes colònies de moixos, ja que la informació proporcionada per aquestes 

persones pot ser molt enriquidora per a l’elaboració de l’estudi i facilita la feina i eficàcia de 

l’investigador. 
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 Pel que fa a l’aportació de menjar a les colònies de moixos urbanes per part de 

col·laboradors o voluntaris que es fan càrrec del seu control i manteniment, aquest es 

considera un factor que incrementa la problemàtica, vist que s’elimina un dels factors 

limitants del creixement d’aquestes poblacions felines. Per aquest motiu, és necessària la 

correcta ordenació i legislació dins aquest àmbit, per evitar situacions similars a la 

esdevinguda a altres municipis.  

 Ja que el moix està considerat per diverses organitzacions, tan a nivell nacional com 

internacional, com per exemple la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza), com una espècie invasora, i com ja s’ha mencionat anteriorment inclosa dins de 

les 100 espècies invasores més perjudicials. La seva presència sols s’hauria de permetre dins 

l’àmbit domèstic (ja que està considerat com un animal domèstic dins les ordenances 

municipals) i limitar i/o prohibir la seva presència en l’àmbit silvestres.  

 S’hauria d’equiparar la categoria que té el moix amb la del ca dins les normatives i 

ordenances municipals, és a dir, s’hauria de seguir amb la mateixa rigorositat la identificació 

i controls veterinaris dels cans i dels moixos. A més d’imposar la obligatorietat als propietaris 

de moixos, de que aquests estiguin esterilitzats, vacunats, desparasitats i identificats ja sigui 

mitjançant xip o collar per poder diferenciar aquells domèstics dels abandonats i 

assilvestrats. 
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