
 

 

 

 

 

MOLLÓ PARC, EL NOU ESPAI DELS PIRINEUS A LA VALL DE CAMPRODON 

La Vall de Camprodon (Ripollès) oferirà, en breu, un nou espai lúdico-educatiu pels 
amants de la natura i dels seus animals. De la mà de Patrimonial Solsa S.L, i, després de 
diversos anys de treball, el Paratge de les Bernedes s’ha convertit en el nou parc animal 
dels Pirineus. Arran d’aquesta actuació neix Molló Parc, un nou punt de trobada dirigit a 
famílies i escoles ideal per escapar de la rutina i gaudir d’una jornada a l’aire lliure en 
contacte amb la muntanya. 

Molló Parc no és un zoològic ni un parc temàtic; sinó un parc natural que s’estén per 
boscos i prats totalment vius que revelen els secrets més íntims de la flora i la fauna que 
hi resideixen. Ubicat al Paratge de les Bernedes, molt proper al nucli urbà de Molló, 
aquest parc compta amb una extensió de 12 hectàrees que es recorren a través d’un 
itinerari d’unes 2 hores de durada. Al llarg d’aquest camí, el visitant s’endinsa en un bosc 
ple d’experiències mentre passegen entre cérvols, cabirols, muflons, óssos bru, marmotes, 
cabres, entre altres; fauna típica i característica d’aquesta zona del Pirineu i, més 
concretament de la Vall de Camprodon. Però també, podrà aturar-se i observar aquells  
animals autòctons que solen trobar-se a les granges de les rodalies amb gallines, conills, 
ànecs i, fins hi tot algun burro. 

 

Segons les previsions, l’obertura de Molló Parc al públic es farà el proper 28 de març. 
Tots aquells que es desplacin fins a aquest espai a través de la C-38 (emplaçament ubicat 
al sector nord del municipi) diposaran dels serveis necessaris per allargar la seva estada, ja 
que el parc ofereix una zona d’aparcament així com diverses ubicacions amb cafeteria i 
espais per a pic-nic. Fins hi tot, el mateix indret ofereix als visitants la possibilitat d’obtenir 
allotjament al mig de la natura amb habitacions pròpies d’un establiment de turisme rural. 



 

 

Educació i Medi Ambient 

Una de les grans preocupacions de Molló Parc és poder transmetre a les generacions 
futures la importància dels ecosistemes naturals, així com la seva fragilitat i la incidència 
negativa  que l’activitat de l’home exereix sobre el medi ambient. En aquest sentit, i per 
tal d’aconseguir aquest objectiu, s’ha dissenyat un programa educatiu per als escolars que 
visitin l’espai natural. Aquest pla educatiu s’ha estructurat en funció de l’edat dels alumnes 
i s’ha definit 1 línia per a Infantil i 2 per al Grau Mitjà. 

Així, les visites escolars estan enfocades 
a l’estudi i el coneixement de a flora i la 
fauna del bosc mixt del Pirineus, així 
com els problemes mediambientals de 
la zona per tal d’inculcar als més petits 
l’amor cap als animals i el respecte pels 
espais naturals. Seguint aquesta filosofia, 
el missatge traslladat al més menuts que 
visitin Molló Parc és de vital 
importància i és en aquest aspecte, quan 
el paper dels cuidadors del parc esdevé 
fonamental. De fet, es calcula que un 
10% de la població mundial visita un 
parc natural cada any; una xifra que 
converteix aquestes zones en 
plataformes ideals per sensibilitzar 
l’opinió pública sobre la necessitat de 
cuidar i protegir la flora i la fauna del 
nostre país. 

 

 
Els nens estaran en contacte directe amb els animals.

Compromís amb la fauna 

A banda d’aquesta vessant més educativa, la direcció del centre ha acollit diversos pilars 
que sostenten la filosofia de Molló Parc. Així, s’ha acceptat un compromís amb diverses 
institucions públiques amb la finalitat de protegir i repoblar les espècies típiques del 
Pirineu mixt. Aquest compromís, s’assoleix, per una banda, amb la col·laboració establerta 
entre el Parc i el Departament de Medi Ambient i Habitatge del Govern català (DMAH). 
Arran d’aquesta col·laboració el parc ubicarà espècies irrecuperables per la vida salvatges 
cedides pel Centre de Recuperació del citat departament.  



 

 

 

 
La mainada experimentarà i aprendrà hàbits i 
comportaments dels animals presents al parc. 

Una altra de les actuacions que 
desenvoluparà Molló Parc des del dia de 
la seva obertura ve marcada per l’acord 
de col·laboració fixat amb la Unitat 
d’Etolotiga de la Facultat de Veterinària 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). S’entén per etologia 
aquella branca de la ciència que estudia 
el comportament animal i, en aquest 
cas, de les espècies en llibertat. Aquesta 
col·laboració entre ambdues parts 
cerca, doncs, la millora del Benestar 
Animal en els ungulats silvestres a 
través de l'estudi d’aquestes espècies 
(isards, cabirols, muflons, etc.)

 

A 600 metres del Municipi de Molló (Ripollès): 

Molló és un municipi situat al nord-est de la comarca del Ripollès, a la demarcació de 
Girona. Per la seva configuració física, el muncipi forma part de l'anomenada Vall de 
Camprodon, a la capçalera del riu Ritort, afluent del Ter. 

El terme limita al nord amb el municipi 
de Prats de Molló-La Presta (Vallespir, 
França), a l'est i al sud amb el municipi 
de Camprodon, i a ponent amb els 
termes de Llanars i Setcases. El municipi 
té una extensió de 43 Km2 i compta 
amb una población de 360 persones 
(Idescat-2009). Està format per nou 
entitats de población: Molló i Espinavell 
(de població agrupada), el llogarret de 
Fabert, i els veïnats de Ginestosa, Els 
Grells, Can Solà, Moixons, El Riberal i 
Favars. 

 

 



 

 

 

 

Dades bàsiques de Molló Parc: 

• Ubicació: sector nord del terme 
de Molló 

• Comarca: Ripollès - Girona 
• Superfície del parc: 12 hectàrees 
• Serveis: cafeteria, pic-nic, 

farmaciola, habitacions 

 

 
 
 

• Obertura al públic: 28 de març 
• Preus especials escoles i 

associacions d’avis 
• Atractius de la zona: Vallter, 

Núria i Camprodon 
 

 

 
Imatge del mapa/ recorregut del parc exterta del quadríptic informatiu de Molló Parc.   


