VOLUNTARIAT PER LA
CONSERVACIÓ DE LA
FAUNA SALVATGE
Totes les espècies tenen un paper
en el seu hàbitat o ecosistema, per
això son quasi totes elles protegides.
Cal dedicar esforços a recuperar
especialment aquelles espècies de
fauna que es troben en un pitjor estat
de conservació.
Això es realitza principalment millorant
i conservant els seus hàbitats, reduint
els perills que afronten, però també
atenent-los en centres de recuperació
de fauna quan es troben ferits, per
tal d’assegurar la seva rehabilitació
i tornada al medi natural en bones
condicions el més aviat possible.

VOLUNTARIAT

ALS CENTRES DE FAUNA
DE CATALUNYA
Vols fer voluntariat als
centres de fauna?
CFS Torreferrussa - voluntariat@grenp.org
CFS Vallcalent - voluntaris@trenca.org
CFS Aiguamolls - apnae@apnae.org

Més informació

voluntariatambiental.cat

Els centres de fauna
salvatge de Catalunya

Quina tasca s’hi
realitza?

Els CFS tenen com a funcions principals
rehabilitar i alliberar els exemplars de les
espècies de la fauna autòctona protegides,
tot analitzant les causes de mortalitat
i participar en programes de cria en
captivitat i de conservació ex situ.

•

Rehabilitació i retorn a la natura de la
fauna autòctona que ingressa.

•

Cria en captivitat de diferents espècies
protegides.

•

Tasques pericials i forenses. Necròpsies,
informes forenses en casos d’ingressos per
verins, trets o electrocucions, entre d’altres.

A Catalunya hi ha 7 centres de fauna
salvatge (CFS) gestionats per la Generalitat
de Catalunya.
3 d’aquests acullen actualment persones
voluntàries:
•

CFS de Torreferrussa (Santa Perpètua
de Mogoda, el Vallès Occidental).

•

CFS de Vallcalent (Lleida, el Segrià).

•

CFS dels Aiguamolls de l’Empordà
(Castelló d’Empúries, l’Alt Empordà).

•

•

Educació i sensibilització ambiental. Els
alliberaments d’exemplars rehabilitats és
un dels mitjans per conscienciar la població
sobre els problemes mediambientals.
Investigació i recerca. Col·laboracions amb
entitats externes i estudis d’investigació en
diferents camps.
Com a voluntari/a, podràs donar un cop
de mà en algunes d’aquestes tasques,
segons les necessitats del centre i els teus
interessos o habilitats, com col·laborar en
tasques d’alimentació, infermeria, neteja
d’instal·lacions o manteniment.

Què necessito per
ser voluntari/a?
No és necessari tenir coneixements o
experiència prèvia relacionats amb la
fauna salvatge, però sí es demana:
•

Tenir sensibilitat vers la conservació
de la fauna salvatge.

•

Interès per conèixer, aprendre i
adaptar-se al centre de fauna.

•

Capacitat de treballar en equip.

•

Es pot fer voluntariat a partir dels
18 anys, o a partir dels 16 anys amb
autorització d’un/a tutor/a.

Escriu a l’entitat de voluntariat del centre
de fauna on vols participar i t’inclourem
a la borsa de voluntariat. En cas que hi
hagi vacants o torns sense omplir, ens
posarem en contacte amb tu.

CFS Aiguamolls de l’Empordà

CFS Vallcalent

CFS Torreferrussa
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