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Som nens i nenes de 5è i 6è de primària i 
de 1r d’ESO del districte de Gràcia, i durant 
aquest curs, en el marc de l’Audiència 
Pública als nois i noies, ens hem anat 
reunint per parlar i debatre sobre el 
present i el futur del Zoo de Barcelona. 

Inicialment els zoos eren espais on 
s’exhibien les espècies més exòtiques 
amb l’única fi nalitat de fer espectacle. 
Avui dia, amb l’existència de les noves 
tecnologies, la necessitat de l’existència 
de zoos és qüestionable si tenim en 
compte que ja no és l’única manera de 
veure i conèixer els animals.

A classe hem anat treballant, per mitjà 
de diverses activitats, temes com ara 
les relacions entre animals i persones 
(visitants del Zoo i no visitants), propostes 
sobre el Zoo que volem, el benestar dels 
animals del Zoo, la nostra empatia amb els 
animals o els seus drets.

Hem fet també una trobada amb tots 
els participants, en un escape room 
celebrat amb la fi nalitat de conèixer-nos 
i adquirir les habilitats necessàries del 
treball en equip per posar-les en pràctica 
a l’hora de debatre sobre el tema que 
hem tractat aquest curs.

L’Ajuntament ha d’escoltar la veu dels 
nens i nenes com nosaltres, perquè 
creiem que el futur del Zoo és de gran 
importància per al benestar dels animals. 
Nosaltres podem aportar punts de vista 
diferents, ja que la ment dels adults 
funciona d’una manera diferent de la 
nostra. A més a més, nosaltres serem 
els futurs professionals de Barcelona 
i l’Ajuntament hauria de començar a 
escoltar-nos.
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INTRODUCCIÓ



Substituir els animals que no tenen 
prou espai per imatges de realitat 
augmentada, vídeos, codis QR, etc. 

Traslladar el Zoo a un terreny més gran 
amb més espais per als animals, una 
proposta més semblant a una reserva 
natural o un safari.

Treballar els hàbitats naturals de cada 
espècie i adequar el Zoo a la realitat tant 
com sigui possible.

Que el Zoo serveixi per ensenyar i 
educar: que proporcioni informació 
sobre els animals i que faciliti les 
sortides amb escoles. 

Apadrinament d’animals per les escoles: 
cada escola podria apadrinar un animal 
del Zoo, es podria instal·lar una càmera 
al seu espai i els nens i nenes de l’escola 
podrien fer el seguiment del seu dia a 
dia. A més, els cursos de grans de l’escola 
podrien anar al Zoo a fer tasques de 
manteniment de l’espai de l’animal i a 
cuidar-lo.

Que al Zoo hi hagi només les espècies 
autòctones del nostre ecosistema, ja 
que tindrien les seves condicions de 
clima i temperatura. D’aquesta manera 
aconseguiríem també més espai per a ells.

Abans de dur a terme el treball d’aquest 
curs, vèiem el Zoo com un espectacle, una 
atracció per entretenir-nos, però no ens 
havíem parat a pensar en el benestar dels 
animals i el que suposa que estiguin dins 
d’un zoo.

És per això que presentem aquest 
manifest amb la intenció de fer propostes 
de millora per al futur del Zoo de 
Barcelona. 

Entre nosaltres hi ha hagut persones 
amb opinions molt diferents. Tot i això, al 
fi nal tothom vol el millor per als animals, 
però des de diferents perspectives. Alguns 
de nosaltres posem per davant els drets 
dels animals i d’altres, les relacions amb 
els humans. Cada persona té uns valors i 
uns ideals diferents, i intentem respectar 
les opinions dels altres. Podem mirar de 
convèncer els que pensen diferent de 
nosaltres o també arribar en un punt 
intermedi que ens satisfaci a tots. 

En les nostres aportacions per al Zoo 
que volem, hi podreu trobar propostes 
semblants a les dels grups animalistes 
que estan en contra del Zoo actual, però 
també altres propostes, com ara les que 
defensen el Zoo de Barcelona tal com 
funciona actualment.

Què ens agrada del Zoo:
· Treballa per la conservació dels animals 

en perill d’extinció i la reintroducció en el 
seu hàbitat natural.

· Fa una funció d’educació sobre els 
animals i els diferents hàbitats del món.

· Fomenta la sensibilització de la població 
vers el benestar dels animals i ajuda a 
establir opinions personals.

· És un espai d’interès turístic.
· Representa una aportació econòmica per 

a la ciutat.
· Ens permet conèixer animals que 

només es troben lluny i que no tindríem 
l’oportunitat de veure.

Què volem canviar del Zoo:
· Que els animals tinguin més espai i 

visquin en condicions similars a les que 
tindrien en llibertat.

· Que no se’ls limitin els instints ni les 
capacitats. 

· Que es respectin els drets dels animals, 
que també tenen sentiments.

PROPOSTES



D’altra banda, nosaltres també podem fer 
moltes coses com a nois i noies:
· Ens comprometem a respectar els 

animals i a acceptar que també tenen 
drets. Pensarem maneres de poder 
conviure millor amb els petits insectes 
i altres animals que tenim en el nostre 
entorn quotidià.

Alhora en farem difusió i buscarem 
persones que vulguin i puguin participar 
en la millora del Zoo. I ho farem a través 
de les xarxes socials, els espais públics, 
etc., tant amb tríptics i pòsters divulgatius 
com també amb xerrades, taules rodones, 
etc., sobretot per als nens i nenes més 
petits, que poden entendre el Zoo com un 
entreteniment sense tenir en compte els 
seus problemes.

Ens comprometem a explicar als nostres 
companys i companyes el que hem 
après, a fi  de començar una cadena de 
conscienciació respecte al funcionament 
dels zoos, i a ser més conseqüents amb 
les nostres noves idees per col·laborar 
amb diverses entitats que treballen amb 
animals, com gosseres o centres de 
recuperació d’animals i refugis.

Per últim, ens comprometem a seguir 
pensant i treballant per tal de poder 
millorar i continuar fent propostes als 
polítics i als responsables del Zoo.

Creiem que és important treballar el tema 
del Zoo: ens ha ajudat a conscienciar-
nos per poder millorar la societat i la 
convivència amb els animals.

Veníem amb una idea determinada, 
però compartir-la amb nois i noies d’altres 
escoles ens ha semblat molt interessant i 
ens ha fet aprendre moltes coses a partir 
de les diferents opinions.

La qüestió del Zoo ha estat molt 
interessant, ja que des de fora pot semblar 
només un entreteniment, però quan 
treballes i estudies els animals, t’adones de 
les necessitats que tenen. Ja no només és 
que ens interessin, sinó que també veiem 
la necessitat d’ajudar-los. Aquesta feina 
ens ha tocat molt les emocions.

En conclusió, aquest projecte ens ha 
ajudat a pensar en altres éssers vius i a 
tenir consciència sobre la seva llibertat i 
els seus drets. Col·laboreu amb nosaltres? 

polítics i als responsables del Zoo.

COMPROMISOS CONCLUSIONS


