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ESPECIAL

MOLLÓ PARC

El parc està
situat en un
entorn natural
privilegiat
PÀGINA 24

Natura en estat pur
Les deu hectàrees del Molló Parc, situat a la vall de Camprodon, permeten fer un
recorregut de pedagogia natural mentre es contemplen en semillibertat óssos,
cérvols, cabirols, muflons, isards, daines...
Tres ponis formen part de la gran família d'animals de l'espai natural Molló Parc, al paratge de les Bernedes de la Vall de Camprodon
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NATURA EN ESTAT PUR

Molló Parc: dotze hectàrees d’hàbitat natural a la vall de Camprodon
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Cap amunt. Cabirols i
cabres comparteixen l'espai

Una lliçó de natura

A Molló Parc els nens poden veure cérvols, cabirols, muflons i altres espècies vivint en llibertat

TERESA ARTIGAS
Camprodon

E

Parc. “Nosaltres teníem un turisme rural, i ens vam adonar que
als nens els agradava molt poder
observar els animals de granja.
Això ens va donar la idea de convertir les 12 hectàrees de boscos
de les Bernedes en un lloc on els
nens poguessin veure els animals
en el seu medi natural”. Després
de visitar diversos parcs de França, van decidir habilitar els boscos per acollir animals unglats,
com el cérvol, el cabirol i el mufló, l'ós bru i la marmota, totes espècies habituals de les zones de
muntanya del Pirineu.
Es va dissenyar un recorregut,
durant el qual els visitants anirien caminant pel bosc veient tots
els animals. Aquests estan en tancats d'un mínim d'una hectàrea

l Molló Parc és un espai natural per als
amants de la natura
on viuen espècies introduïdes. Aquest
parc d'animals situat a la Vall de
Camprodon (Ripollès) es va inaugurar el 10 de juny, i a hores d'ara
els seus promotors estan satisfets
amb l'acollida que ha tingut. Des
que van obrir les portes al públic,
el passat 28 de març, fins a la data
de la inauguració ja l'han visitat
al voltant de 4.500 persones.
Com era de preveure, els que
més n'han gaudit han estat els
més menuts, perquè caminar pel
bosc creuant-se amb cérvols, cabirols,
muflons, marmotes i cabres,
veure les aus rapinyaires o donar el biberó a
un xai acabat
de néixer és
una experiència inoblidable.
Mulló Parc
està situat a la
finca de les Bernedes, al terme
municipal de
Molló, a més
de 1.100 metres
per sobre del
MOLLÓ PARC
nivell del mar.
Està cobert de Antoni Solé, director del Molló Parc
boscos i envoltat de muntanyes amb deu hectà- que els visitants creuen, excepte
rees habilitades per acollir ani- el dels óssos bruns. En el recorremals unglats introduïts on poden gut també s'inclou la visita a una
viure en llibertat, de manera que granja, on els nens tenen contacels nens puguin observar-los i co- te directe amb els animals de cornèixer la natura en el seu con- ral com gallines, ànecs, conills,
junt.
xais i un ase.
“Tot va començar per un cúmul de casualitats”, explica Recuperació de la fauna
Antoni Solé, director del Molló Entre el cúmul de casualitats al

qual es refereix Antoni Solé, es
va establir contacte amb el
departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya,
que els va obrir les portes a la incorporació de noves espècies al
parc, com les aus rapinyaires nocturnes i diürnes procedents dels
centres de recuperació de fauna

A US NOC TU R NES I D I Ü R NES

El centre recull aus
que han estat ferides
i tractades en centres
de recuperació

salvatge de Vallcalent (Lleida) i
el de Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda), propietat de la
Generalitat. “Totes les aus procedents d'aquests centres són exemplars irrecuperables, és a dir, o
perquè han topat amb un fil elèctric o han rebut l'impacte d'un
perdigó a l'ull, una vegada curats

Imponentes. Les dues femelles d'ós bru són els animals que més atrauen l'atenció dels nens
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no podrien sobreviure en plena
natura i els deixen en dipòsit al
nostre parc per fer pedagogia mediambiental”, explica el director
de Molló Parc.
Acollint aquestes aus irrecuperables, principalment merles, esparvers, xoriguers i gamarussos, el parc col·labora en les
tasques de protecció i repoblació d'espècies salvatges del Pirineu. D'altra banda, també van
arribar a un acord de col·laboració amb la Unitat d'Etologia de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), amb la
qual cooperen en l'estudi del
INTEGRAL

Un dels objectius del
parc és que els nens
coneguin la natura
en el seu conjunt
comportament dels animals
que estan tancats i procuren el
seu benestar.
Tasca pedagògica
Un dels objectius d'aquest parc
és que els nens i nenes coneguin
la natura en el seu conjunt i
comprenguin els valors de la
vida. En aquest sentit, en
col·laboració amb una escola de
La Bisbal han elaborat un programa educatiu dirigit als escolars
del cicle infantil i de primària,
per als quals han preparat dossiers, fitxes i CD adequats a cada
edat –un per als nens de cicle infantil i tres per als de cicle de
primària. La visita al parc els familiaritzarà amb els animals, el
seu hàbitat, la importància del
mediambient, els hàbits de cada
grup d'animals.., i una vegada a
l'escola, amb el material pedagògic podran treballar més a fons
tots aquests aspectes.c
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NI ZOOLÒGIC
NI PARC TEMÀTIC
Als unglats, s'hi han afegit les aus rapinyaires i a més llarg
termini, està previst incorporar al parc el llop i el linx ibèric
TERESA ARTIGAS
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uan Antoni Solé va
concebre la idea del
parc d'animals, va
decidir
poblar-lo
d'unglats que va
anar a buscar a altres parcs. Així van arribar un cabirol, cinc
muflons, tres cérvols, un isard,
tres cabres i cinc daines. També
va incloure entre la població de
fauna introduïda dues marmotes, dos óssos bruns, dos ases,
tres ponis i quatre esquirols.
Aquests animals, sumats als conills, gallines i xais que hi havia
a la granja, són els que els primers visitants van trobar al
parc el mes de març. Quan es va
posar en contacte amb Medi
ambient i van establir una col·laboració, el passat mes de
maig la família va créixer amb
la incorporació de dos mustatxuts, quatre xoriguers, cinc
aguilots, una merla, tres esparvers i dos gamarussos.
I aquests són els animals que
ara es poden veure passejant
per aquest espai natural, uns
corrent pels boscos, i les aus,
que pertanyen al grup d'animals irrecuperables, en grans
gàbies. No es descarta que les
aus puguin criar, i en cas que això passi, els descendents seran
alliberats una vegada es puguin
valdre per si mateixos.
Però la cosa no s'atura aquí.
Antoni Solé i la seva família tenen previst ampliar la fauna en
la mesura del possible. Aviat hi
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Animals difícils de veure en el seu hàbitat estan a tocar al Parc Molló, en un ambient natural

pia de la Vall de Camprodon
constituirà tota una aventura, i
d'on marxaran coneixent una
mica millor la natura.
Per tenir cura de tots aquests
animals, cinc persones treballen cada dia netejant gàbies, alimentant els animals i procurant que tot estigui a punt perquè els visitants gaudeixen de
la visita. Un veterinari extern
controla l'estat de salut dels ani-

Està previst que a
poc a poc la població
d'animals del Molló
Parc vagi creixent i
diversificant-se

Un veterinari i dos
biòlegs cuiden la
salut dels animals i
cinc persones els
donen de menjar

haurà un duc, la més gran de les
aus rapinyaires nocturnes de
les 400 espècies d'òlibes i mussols que hi ha a Europa, que pot
arribar a medirentre 60 i 71 cm.
d'alçada. Tot i que a més llarg
termini, també volen incorporar al parc algun exemplar de
llop i de linx ibèric, animals que
no era difícil trobar al Pirineu
Oriental.
A més a més dels exemplars
d'esquirols que ja corren pel
parc, també podria haver-hi alguna gàbia d'alliberament
d'aquests rosegadors. Les gàbies recullen exemplars petits
d'algun niu caigut. Allà rebran
les atencions necessàries durant un parell de mesos fins que
arribi el moment en què puguin
ser alliberats en plena natura.

mals, i dos biòlegs i tres persones, tots apassionats pels animals, treballen cada dia en
aquest espai natural, a les quals
els cap de setmana se n'uneixen
dues més. Quan els escolars visiten el parc, hi ha dos guies que
els acompanyen pel recorregut,
i mentre troben animals els donen totes les explicacions necessàries per a l'aprenentatge de la
fauna i el medi. Les famílies
que visiten el parc els caps de
setmana, en canvi, segueixen el
recorregut pel seu compte, seguint les indicacions i senyalitzacions. Al llarg del camí troben els panells informatius distribuïts pel parc a través dels
quals poden conèixer les particularitats i característiques de
cadascun dels animals.c

Un ase femella, a la menjadora de la granja

Altres espècies que podrien
incrementar la fauna del Molló
Parc són la guilla, la fagina i la
fura, així com altres aus rapinyaires que puguin arribar dels
centres de recuperació de fauna salvatge amb els quals col·la-
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boren. Com més abundant sigui
la població animal, més interès
despertarà entre el més petits,
que podran gaudir d'un espai
que no és ni un zoològic ni un
parc temàtic, sinó un lloc on
descobrir la flora i la fauna prò-
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L'espai natural compta amb un
aparcament, zones de pícnic, cafeteria
i apartaments rurals

Respecte
per l'entorn
TERESA ARTIGAS
Camprodon

M

olló Parc es
troba al bell
mig de la Vall
de Camprodon, a la capçalera del riu Ritort, afluent del
Ter. Els propietaris d'aquest espai natural han volgut oferir als
visitants la possibilitat de passejar enmig de la natura i veure
els animals propis de la zona però sense que aquests estiguin engabiats. Tot i així, s'han acotat
unes àrees per on les espècies
introduïdes es belluguen en llibertat i els visitants les poden
veure en el seu hàbitat.
Per aquest motiu, s'ha dissenyat un recorregut pel paratge
de les Bernedes respectant el relleu del terreny i dels boscos, i
tret de l'aparcament, que es troba a l'entrada i s'ha asfaltat, les
12 hectàrees de boscos no han

tingut més intervencions que
les necessàries per mantenir els
animals dins la finca.
Si bé els animals són un dels
principals atractius, no s'ha
d'oblidar l'entorn. En ple Ripollès, al Pirineu de Girona, els
paisatge també constitueix un
atractiu. Els prats s'alternen

El recorregut pel parc
es fa entre prats d'alta
muntanya i boscos
poblats de pins, faigs,
alzines, freixes...
amb boscos poblats de pins, alzines, freixes, faigs, àlbers, grèvols i totes aquelles espècies
pròpies del bosc mixt. Tot i que
el recorregut del parc es fa en
dues hores, els visitants poden
allargar la seva estada tant com

Entrada del Molló Parc, situat a la Vall de Camprodon, a l'extrem nord-oriental del Ripollès

els vingui de gust i gaudir
d'aquest espai tan singular, per
això s'han habilitat diverses zones de picnic enmig de la natura, ideals per aturar-se a esmorzar o dinar i un servei de cafeteria on comprar entrepans i emportar-se'ls a la zona de picnic.
Perquè els més petits puguin
marxar amb algun record de la
seva visita al parc, a l'entrada
s'ha instal·lat també una cabana
habilitada com a botiga. Els qui
vulguin allargar la seva estada i

descobrir la zona més a fons tenen la possibilitat d'allotjar-se
en els apartaments rurals Les
Bernedes, situats a 600 metres
de Molló i enmig de la natura,
respectuosos amb l'entorn i habilitats amb tot el confort.
Molló és un municipi molt extens (43 km2) a tocar de la frontera. S'hi arriba per la carretera
C-38 procedent de Camprodon
i llinda amb el Vallespir, on s'accedeix a través del Coll d'Ares,
a 1.500 metres, i el Conflent. La
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visita al Molló Parc descobreix
al visitant un paisatge idíl·lic
d'alta muntanya, de prats verds
envoltats de muntanyes i boscos, amb dos nuclis i set entitats
locals distribuïts pel municipi.
Una vegada s'ha visitat el parc
animal del paratge de les Bernedes, val la pena arribar-se al nucli de Molló per conèixer l'església romànica de Santa Cecília,
del segle XII, declarada monument històric artístic d'interès
nacional.c

