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En aquesta edició hem participat els 
centres educatius següents:

Institut Príncep de Viana
Escola d’Educació Especial Sants Innocents
Escola d’Educació Especial La Gavina
Escola L’Esperança
Institut Martí Pous

Som un grup d’uns dos-cents estudiants 
representants del districte de Sant Andreu 
que, durant el curs 2017-2018 i en el marc 
de l’Audiència Pública, hem debatut sobre 
el Zoo que volem.

Els nostres professors i professores 
ens van donar un dossier i ens van 
explicar que participaríem en l’Audiència 
Pública. La primera trobada va tenir 
lloc al Zoo de Barcelona mateix, on 
vam tenir contacte amb participants 
d’altres centres i districtes de la nostra 
ciutat. A partir d’aquí, hem treballat fi ns 
a la redacció d’aquest document, que 
serà el nostre manifest, on exposem les 
nostres refl exions, la nostra experiència 
i les nostres propostes de millora. 
Hem treballat a classe, a les trobades 
intercentres i en una altra visita al Zoo.

A classe, el dossier ha estat el nostre 
material de referència, que hem 
complementat amb explicacions del 
professorat, fi txes, recerca d’informació, 
jocs de rol, documentals com el de 
Persones no humanes i debats sobre els 
avantatges i els inconvenients del Zoo. Tot 
això ens ha servit per ampliar informació: 
potser els nostres punts de vista personals 
no han canviat, però sí que n’hem adquirit 
de nous i tenim més arguments. 

A la festa de presentació, no hi vam poder 
assistir totes les escoles del districte, 
però hem tingut ocasió de compartir 
l’experiència en una trobada intercentres i 
en la trobada en què hem redactat aquest 
manifest. La festa de presentació ens 
va servir per conèixer alumnes d’altres 
centres a través de tres activitats i per 
intercanviar targetes amb els nostres noms 
i els dels altres nois i noies participants en 
el projecte en altres districtes. 

La trobada intercentres va ser molt 
intensa. Primer de tot, ens van barrejar 
entre centres diferents per fer un escape 
room. Les situacions que ens platejaven 
eren diferents, però la temàtica era 
sempre entorn del món dels animals. La 

sala on érem tenia una taula amb diferents 
fi txes i objectes que corresponien a 
diferents proves que, un cop superades, 
ens donaven pistes per resoldre l’enigma 
que ens havien plantejat a l’inici. 

Després ens van reunir de nou a tots 
els participants per esmorzar abans de 
començar amb la gimcana de sis proves 
que ens havia preparat l’Espai Jove. Ens 
van ajuntar per grups i anàvem passant 
d’activitat en activitat. 

La que més ens va impactar va ser una en 
què adoptàvem el rol d’un goril·la en una 
gàbia: una persona s’havia de col·locar 
en un quadrat format per quatre rajoles 
i amb un paper doblegat al davant que, 
sense sortir ni treure cap extremitat de 
l’espai delimitat, havia d’agafar amb la 
boca. A més a més, si ho feies malament, 
els participants que feien de públic et 
cridaven i et llençaven papers. Ens va 
semblar molt difícil i ens va servir per 
conscienciar sobre la situació d’aquests 
animals i per empatitzar amb ells. 

Una altra activitat era una refl exió sobre 
els drets humans i els drets animals quant 
a si es compleixen al zoo de Barcelona. 
També vam fer una “ruleta” sobre 
alimentació, entorn, comportaments dels 
animals... amb diverses preguntes que 
havíem de respondre. 

Una de les nostres activitats preferides 
va ser la creació d’una cançó rap: cada 
grup es dividia en subgrups i cada 
subgrup pensava dues frases que 
després ajuntàvem. Al teatre ens van 
exposar diferents notícies relacionades 
amb els zoos i havíem de decidir si eren 
reals o inventades. Aquesta gimcana 
ens va fer refl exionar sobre la relació 
humans-animals.

COM HEM TREBALLAT



El Zoo que volem l’hem decidit entre tots 
i totes, a través d’un seguit d’activitats on 
l’única eina utilitzada ha estat el debat, el 
raonament i el respecte entre nosaltres.
Com hem dit abans, creiem que el Zoo té 
unes funcions molt importants i que està 
intentant millorar encara més, com, per 
exemple, reformant algunes zones perquè 
hi hagi més espai. Però també pensem 
que els animals haurien d’estar en llibertat: 
el Zoo defensa la seva tasca d’investigació, 
però els animals tancats en gàbies no 
actuen com si estiguessin en llibertat. I, 
a més, per la seva ubicació, el Zoo està 
condicionat per la contaminació ambiental 
i acústica de la ciutat.

També hem tingut l’oportunitat de visitar 
el Zoo i hem après que, a banda d’exhibir 
animals que si no difícilment podríem 
veure, fa una tasca molt important que, 
parcialment, desconeixíem.

Pel que fa a la conservació, el Zoo treballa 
per ajudar els animals en perill d’extinció. 
Hem après, per exemple, que ajuda que 
els dragons de Komodo es reprodueixin 
més fàcilment: com que sabem que els 
dragons es mengen els ous per falta de 
menjar, el Zoo aparta els ous que ponen 
els dragons i els porta al seu hàbitat 
natural, a Komodo: canviant l’ou per 
menjar, l’espècie no s’extingeix i creix. El 
Zoo també treballa en l’acollida d’animals 
indefensos o maltractats, com ara els que 
estaven al circ i en col·leccions privades. 

El Zoo ajuda els animals que tenen alguna 
malaltia i els intenta curar, sobretot els 
que estan perill d’extinció. Com que per 
curar malalties necessites recerca, el Zoo 
busca informació per curar els animals 
i millorar-ne la qualitat de vida. També 
hem après que tots els zoos del món es 
comuniquen contínuament, i això facilita 
compartir la informació sobre la cura 
dels animals i l’intercanvi d’animals per 
resoldre problemes d’espai, d’alimentació i 
d’adaptació al clima.

El Zoo també dóna molta importància 
a l’educació: informa sobre la cura dels 
animals, com actuar-hi, com viuen i 
com mengen, i sobre el funcionament 
mateix del Zoo: per exemple, hem après 
moltes coses sobre què fa el personal 
per estimular els animals. Aquesta feina 
d’educació es duu a terme a través de 
revistes, pantalles, anuncis, la pàgina 
web, pòsters, tríptics i també activitats, 
com ara casals d’estiu, tallers (fi ns i tot 
per a nens petits), gimcanes, visites 
guiades, etc.

EL DEBAT



Tot i la divergència d’opinions, hem 
arribat a unes quantes propostes que ens 
agradaria compartir:

La primera proposta consisteix en un zoo 
virtual amb la mateixa funció d’educar 
tots els ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona, però sense tenir engabiats els 
animals, amb espais dedicats únicament a 
l’aprenentatge de la vida i el respecte cap 
als animals, fent servir ulleres virtuals per 
tenir una experiència real i sensible.

La segona proposta situa el Zoo com 
un espai de recuperació d’animals 
amb necessitats específi ques. Per dur a 
terme aquesta proposta s’hauria d’anar 
buidant el Zoo de manera respectuosa 
amb els animals que hi habiten i intentar 
reintroduir-los en el seu hàbitat natural. 
Un cop acabat aquest procés voldríem 
que l’espai que ocupa el Zoo fos un centre 
refugi on es tingués cura dels animals, tant 
domèstics com salvatges.

La tercera i última proposta és conservar 
les espècies protegides del nostre entorn 
per tal d’estudiar-les i investigar-les, i així 
evitar-ne l’extinció. 

Estem feliços d’haver tingut l’oportunitat 
de donar la nostra opinió i ens agradaria 
que ens fessin cas, perquè, tot i que 
no som adults i alguns de nosaltres 
encara ens veiem com a nens i nenes o 
adolescents, Barcelona la compartim tots 
i totes, i també tenim pensaments i idees 
sobre el Zoo que hem volgut compartir 
en aquest manifest. 

L’Audiència Pública ens ha servit per 
adquirir coneixement i posar-lo en relació 
amb algunes assignatures de l’institut, 
per guanyar interès en un tema que 
abans no ens cridava tant l’atenció i del 
qual tampoc érem conscients. Hem après 
que cadascú té la seva opinió i el seu 
dret d’expressar-la i que sempre hem de 
parlar des del respecte.

CONCLUSIÓEL ZOO QUE VOLEM


