
El zoo
qque volemue volemue volem

als nois i noies DE Sant Martíals nois i noies DE Sant Martí
pública
I V  A u d i è n c i a

curs 2017-2018curs 2017-2018Districte de Sant Martí
Plaça Valentí Almirall, 1

08018 Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/santmarti

@BCN_SantMarti

barcelona.cat/educacio

barcelona.cat/benestaranimal

Districte de
Sant Martí



PARTICIPANTS
Som alumnes de 3r d’ESO de l’Institut 
Rambla Prim i de l’Institut Juan Manuel 
Zafra, i alumnes de 1r d’ESO de l’Escola 
La Sagrera, i escrivim aquest manifest 
per proposar millores generals al Zoo 
de Barcelona. 

Al llarg d’aquest curs hem descobert 
moltes coses del Zoo que desconeixíem.

A classe hem treballat un dossier que a 
poc a poc ens ha anat ajudant a conèixer 
la vida dels animals. Una de les activitats 
requeria relacionar imatges i conceptes 
amb el Zoo: l’objectiu era refl exionar al 
voltant del punt de vista que cadascú de 
nosaltres tenia sobre el Zoo. L’activitat de 
la línia del temps ens ha ajudat a distribuir 
els esdeveniments històrics relacionats 
amb el Zoo en comparació d’altres zoos 
del món.

Hem après que no som tan diferents 
dels animals com nosaltres pensàvem, 
perquè tots tenim sentiments i les 
mateixes necessitats.

Finalment vam visionar documentals 
que tractaven de la relació entre els 
animals i els humans, amb l’objectiu de 
refl exionar sobre la dependència que es 
crea precisament entre animals i humans.

A la festa de presentació al Zoo vam 
fer activitats per socialitzar amb les altres 
escoles i per veure que no estem sols 
en aquest projecte i que som molts els 
que treballem per millorar el Zoo. Més 
tard, l’alcaldessa Ada Colau ens va fer 
una crida per explicar-nos que ella es 
comprometria a ajudar-nos per canviar el 
Zoo i ens va animar a treballar el tema.
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A partir del debat participatiu i 
representatiu hem pogut comprovar que 
tenim diferents opinions sobre el Zoo, 
ja que hem estat educats amb valors 
diferents. 

Allò que més ens agrada del Zoo i que 
creiem que és important preservar és 
tenir accés al coneixement dels animals, 
a partir de la investigació que se’n fa. 
Alhora, la conservació i la reintroducció 
dels animals en perill d’extinció és 
fonamental per protegir les espècies més 
vulnerables.

Per últim, creiem que el prestigi i 
l’atractiu turístic que el Zoo dóna a la 
ciutat són positius per a Barcelona.

En una segona trobada vam fer una 
activitat d’escape room, on la història 
tractava sobre el maltractament dels 
animals. Ens hi vam poder adonar de la 
importància de treballar en equip per tal 
d’aconseguir un objectiu comú. 

També hem celebrat un debat al Centre 
Cívic de Sant Martí de Provençals, en el 
qual hem compartit les nostres idees per 
intentar arribar a una conclusió comuna i 
per després redactar aquest manifest.

Hem vist que el Zoo no és un santuari 
d’animals salvatges com ho era abans. 
Ara és un espai de protecció, cura i vetlla 
per a la supervivència i la protecció de 
les diferents espècies. Amb la visita 
que hi hem fet hem pogut conèixer, per 
exemple, la història dels elefants i la cura i 
l’entrenament que reben cada dia. 

El Zoo té tres pilars:
· Educació: ajuda que les persones 

sapiguem coses sobre els animals, 
sentir-nos més propers a ells i 
interactuar-hi. Així les persones són més 
conscients de les necessitats i els drets 
dels animals. Ja s’hi fan activitats amb 
escoles on els nens i nenes es relacionen 
i interactuen amb els animals. A més 
a més, biòlegs o especialistes poden 
explicar conceptes més tècnics a les 
persones adultes.

· Recerca científi ca: el Zoo investiga 
les espècies, no només les que estan 
en perill d’extinció, sinó també les 
altres. Investiguen sobre reproducció, 
envelliment, conductes de grup, 
hàbitats naturals, malalties, etc. També 
col·laboren en projectes internacionals i 
s’ajuden entre diferents zoos.

· Recuperació animal: el Zoo treballa en 
la protecció de les espècies al nostre 
entorn, com ara el tritó del Montseny, 
la tortuga del Mediterrani, l’ós, el llop 
ibèric, el llangardaix, el linx ibèric, etc. 
Agafa espècies en perill d’extinció i 
intenta reintroduir-les, i cura animals 
malalts o ferits.

Propostes 
i compromisos

Què fa el Zoo avui 
i què té pensat fer



Tot i així, trobem alguns aspectes 
millorables, com ara les instal·lacions, ja 
que en algunes ocasions són petites i 
velles. A més a més, les conductes dels 
animals que es poden veure al Zoo no 
són les mateixes que podem observar en 
els animals en llibertat, ja que perden els 
seus instints. Per últim, pensem que és 
important tenir en compte els drets dels 
animals. 

Per això proposem:
· Crear una reserva natural on els animals 

gaudeixin de més llibertat i estiguin en 
un entorn més natural. 

· Deixar les espècies autòctones al Zoo, ja 
que es poden adaptar amb més facilitat 
al clima i se’ls poden garantir unes millors 
condicions de vida.

· Reformar les instal·lacions del Zoo per 
tal d’ampliar l’espai que tenen els animals 
i afegir més estímuls que els ajudin a 
sentir-se en un medi més natural.

· Reintroduir els animals que puguin ser 
reintroduïts en el seu hàbitat natural.

Alhora, nosaltres, com a alumnes de les 
escoles de Barcelona, tenim l’obligació de 
comprometre’ns a dur a terme accions 
que afavoreixin els drets dels animals. 

En primer lloc, reduirem la carn i el peix 
de la nostra alimentació.

D’altra banda, farem difusió dels drets 
dels animals per mitjà de diferents 
accions, com ara recollides de signatures, 
performances, etc.

Moltes vegades els i les joves no ens 
sentim escoltats i per això ens ha agradat 
molt poder participar en l’Audiència 
Pública de Barcelona. 


