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CRARC 
 

CENTRE DE RECUPERACIÓ D’AMFIBIS 
I RÈPTILS DE CATALUNYA 

 
 

Entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya 
Membre Fundador de la Federació Internacional TORMED Tortuga Mediterrània 
Centre col·laborador del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
Centre en conveni amb la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de 

Barcelona 
Centre Col·laborador del Servei de Duanes de l’Estat 

Entitat col·laboradora de la Fundación Gustavo Orcés deQuito (Ecuador) 
 
 
 
Disposa des de l’any 1985, de l’únic Centre de Recuperació de Fauna 
Salvatge de l’Estat, especialitzat en amfibis i rèptils el CRARC. 
 
Els Centres de Recuperació són, genèricament institucions dedicades a 
la rehabilitació de fauna silvestre amb la finalitat de retornar-la al seu 
hàbitat natural. 
 
El Centre esmerça esforços en la gestió de rèptils i amfibis autòctons, 
diferents espècies de quelonis, lacèrtidss i oficidis reben atenció a les 
seves dependències. Alguns són objecte de productes específics, com la 
tortuga mediterrània, reintroduïda al Parc Natural del Garraf dins un pla 
general que coordina la Generalitat de Catalunya. 
 
La investigació representa un puntal dins l’organigrama del Centre 
donat que la formació continuada es plenament necesaria per gestionar 
correctament fauna salvatge, així doncs s’han fet nombrosos treballs de 
recerca sobre reproducció, malalties, biometría, comportament, etc…, 
que han generat nombroses ponències en congresos i articles en 
revistes científiques. 
Dins el programa de treball diari el Centre posa especial interès en la 
divulgació mediambiental. 
 
El Centre resta obert tots els dies de l’any, visitar-lo representa entrar en 
contacte amb la problemàtica que genera el comerç legal o il·legal 
d’animals salvatges, conèixer per quines raons els rèptils i amfibis 
s’extingeixen, quines actuacions es porten a terme per salvaguardar 
algunes espècies i descubrir aspectos desconeguts de la seva biologia. 
És important que la societat tingui elements de judici que l’orienti vers 
una consciència de respecte i protecció de la fauna. 
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TALLER DE NATURA 

EL MÓN DELS AMFIBIS I RÈPTILS    
 
Les tasques educatives van dirigides  al públic en general, però molt 
especialment als escolars. En el taller de natura del CRARC els alumnes 
coneixeran d’aprop tortugues, dragons i tritons entre altres amfibis i 
rèptils. Aprendran a respectar-los observant, tocant i raonant. Ells 
mateixos investigaran com a científics, traient les seves pròpies 
conclusions. 
El taller pretén introduir o reforçar conceptes bàsics i senzills que alhora 
són escoltats soviet en el mitjans de comunicació: hàbitat, autòcton, 
perill d’extinció… són actualitat i convé entendre’ls. També explicar 
aspectes de la biología d’uns animals que són desconeguts i temuts per 
la majoria de la gent, per desmitificar creences que generen una por 
irracional a rèptils i amfibis. 
En la visita a les instal·lacions del Centre copsaran la problemàtica 
generada pel comerç legal o il·legal d’animals salvatges, és important 
que els nens i nenes rebin elements de judici que els permetin orientar-
los a una consciència de respecte i protecció de la fauna. 
El taller de natura del CRARC va dirigit a alumnes de pre-escolar, 
primària, secundària, i batxillerat. 
 
Els més petits s’iniciaran en el coneixement dels amfibis i rèptils amb el 
contacte directe i l’observació. 
 
TALLERS DIRIGITS A PRE-ESCOLAR, PRIMÀRIA I PRIMER CICLE DE 
SECUNDÀRIA 
 
La durada de l’activitat està compresa entre una hora i mitja i dues hores 
i mitja, depenent dels cursos. 
La visita taller està estructurada en tres blocs independets (excepte per 
pre-escolar que té dos, el bloc 2 i 3): 
 
Bloc 1: Audiovisual sobre biologia i mites i creences dels rèptils, conduït 
en tot moment pels nostres monitors. 
Bloc 2: Taller amb treball de quadern I interacció amb alguns rèptils 
Bloc 3: Visita conduïda pel monitor/a a les instal·lacions del Centre, per 
conèixer els seus inquilins i les seves particularitats. 
 
Els professors o monitors que acompanyin els alumnes estan exempts de 
preu de la visita del taller. 
Es poden fer visites guiades independentment dels tallers complerts. 


