
	  
 

Parc de Molló – Parc d’Animals del Pirineu 

El nostre compromís amb el benestar dels animals 

 

Les persones que treballem al Parc de Molló volem contribuir al coneixement i la 
conservació de la fauna del Pirineu. Per això, l’objectiu més important de la nostra 
feina diària és proporcionar als animals que viuen al Parc les millors condicions 
possibles de benestar.  

Els cuidadors i el veterinari del Parc vigilen constantment la salut dels animals, i la 
dieta que els hi proporcionem està supervisada per una experta en nutrició animal. 

Les instal·lacions on viuen els nostres animals han estat dissenyades seguint les 
recomanacions més estrictes de les institucions internacionals que elaboren les guies 
de maneig d’animals salvatges. 

En col·laboració amb experts en comportament i benestar animal de la Facultat de 
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), hem dissenyat programes 
d’enriquiment ambiental pels nostres animals, a fi i efecte que puguin mostrar les 
conductes que són necessàries per garantir el seu benestar.  

Alguns animals mostres un comportament una mica tímid quan estan en presència del 
públic. Per això, i també amb l’assessorament dels nostres col·laboradors de la 
Facultat de Veterinària de la UAB, hem endegat un programa l’objectiu del qual és 
aconseguir que els animals no tinguin por de les persones i mostrin en tot moment el 
seu comportament natural. Aquest programa està basat en que els animals, mitjançant 
premis, associïn la presència de les persones amb coses agradables. 

Alguns dels animals que viuen al Parc han estat trobats ferits o orfes. Quan és 
possible, aquests animals són retornats a la Natura un cop recuperats.  

La nostra il·lusió és que les persones que ens visiten surtin del Parc coneixent millor 
els animals que viuen al Pirineu, perquè estem convençuts que d’aquest coneixement 
en sortirà, inevitablement, un desig més gran de protegir-los.     


