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INTRODUCCIÓ

Som un grup de joves estudiants amb 
moltes idees, iniciativa, ganes de fer 
canvis i la ment oberta. Volem aportar a 
la societat una perspectiva diferent de la 
nostra generació.

Amb l’Audiència Pública als nois i noies 
hem tingut l’oportunitat de visitar el Zoo 
—creiem que hi ha poca gent de la nostra 
edat que hi vagi. Hem fet trobades amb 
companys i companyes dels altres centres 
participants, cosa que ens ha servit per 
sentir diverses opinions i idees de millora, 
i per pensar propostes de futur sobre el 
Zoo de Barcelona.

Tot aquest procés ens ha permès posar 
en qüestió raons i idees, fi ns i tot després 
hem compartit les nostres refl exions a 
casa, amb la família i els amics. Ens ha 
servit per ser més crítics i millorar la nostra 
percepció de la realitat.

El futur del Zoo també ens implica a 
nosaltres. Per la nostra edat, la gent pot 
pensar que no som prou conscients dels 
efectes i les conseqüències polítiques, 
econòmiques i socials dels temes que ens 
afecten, però no és així: hem estat crítics, 
clars i realistes.

Hem aplegat les conclusions i les idees 
principals i us les exposem en el manifest 
següent:
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Crear un espai de realitat virtual on es 
mostrin els individus en el seu hàbitat 
natural. S’hi podrien estudiar els animals i 
serviria com a eina docent.

Acollir només animals en perill d’extinció.

Mantenir el Zoo fi ns que els animals que 
han nascut en captivitat acabin el seu 
cicle vital i anar reintroduint les cries 
en un hàbitat natural o en una reserva, 
sempre que es puguin separar de les 
seves mares.

Potenciar la conservació d’animals en 
perill d’extinció que fa el Zoo. Podria 
haver-hi diverses especialitats.

Respectar els rols i les dinàmiques dels 
animals salvatges. Intentar evitar el 
contacte freqüent entre animals salvatges 
i persones. 

Durant el curs hem fet diverses activitats 
que ens han dut a refl exionar sobre 
diferents aspectes:
· Relació entre humans i animals. Tots som 

animals: què tenim d’igual i de diferent?
· Història dels zoos des dels seus inicis fi ns 

a l’actualitat.
· Les funcions dels zoos.
· Diverses opinions sobre l’existència i el 

funcionament dels zoos.

Hem fet dos tipus de debats: 
representatius i participatius, i és amb 
aquestes eines que hem pogut expressar 
les nostres opinions. 

Sobre el sistema de debat representatiu, 
ens ha agradat que, com a persona, no 
t’has d’expressar en tot moment, ja que 
dónes la teva veu a una altra persona i 
confi es en ella. El que destaquem més 
del debat participatiu és que cadascú pot 
donar la seva opinió com vol.

Idees i refl exions que cal destacar:
· Estem segurs que els treballadors del 

Zoo busquen el millor per als animals. 
· El Zoo es va crear fa molts anys i la 

realitat aleshores era molt diferent. 
Ara toca modernitzar-lo, perquè les 
circumstàncies han canviat molt. 

· Les persones ens creiem superiors com 
a éssers humans: tenim molt ego i massa 
orgull.

· L’escala i les proporcions humanes 
sempre han estat la mesura de totes les 
coses. Són les gàbies dels animals fruit 
d’un egocentrisme humà constant? 

· Com podem fer gàbies per a algú que 
siguin justes? Quina legitimitat tenim per 
dir quants metres necessita un animal?

· Les persones tenim valors diferents i 
en els debats surten opinions diferents. 
Hem de pensar en iniciatives per tenir en 
compte totes les opinions.

Perquè les persones tenim opinions 
diferents sobre el futur del Zoo?
Cadascú ha tingut una educació ètica 
diferent, i per això a mesura que creixem 
anem tenint opinions diferents. No a totes 
les persones ens han educat igual: per 
exemple, algunes donen més importància 
a la part econòmica i d’altres, als drets dels 
animals.

Hem analitzat les opinions d’algunes 
entitats a favor i en contra del Zoo:
Què proposen les entitats animalistes?
· Defensen que el tracte que reben els 

animals al Zoo no és favorable per a la 
seva salut.

· Creuen que els animals tenen uns drets i 
que al Zoo no es respecten.

· Volen que les espècies es reintrodueixin 
en el seu hàbitat natural.

· No s’han d’engabiar els animals 
simplement pels interessos dels humans. 
Els humans no hauríem d’intervenir en 
la seva vida ni interposar els nostres 
interessos davant dels animals.

· Els animals engabiats no es poden 
investigar i estudiar igual com si es 
trobessin en el seu hàbitat natural.

Què defensen els partidaris del Zoo del 
futur:
· El Zoo col·labora en la recerca i la 

investigació de les espècies i en 
l’educació de la ciutadania.

· S’hi protegeixen els animals en perill 
d’extinció i es conserven les espècies.

· Creuen que s’ha de tenir en compte 
l’impacte econòmic que representa per a 
la ciutat.

COM HEM TREBALLAT 
I QUÈ HEM APRÈS?

PROPOSTES PER 
AL ZOO DEL FUTUR

contacte freqüent entre animals salvatges 
i persones. 



Aquesta Audiència Pública ens ha ajudat 
a tenir una idea més clara del Zoo. Hem 
pogut veure la divergència d’opinions 
sobre el Zoo i les seves possibles 
millores, utilitzant el debat com a eina 
bàsica i posant en comú les diferents 
idees amb la fi nalitat d’aconseguir el Zoo 
que volem.

Les nostres accions quotidianes són 
molt importants. Ens quedem amb el 
compromís de transmetre i compartir 
les nostres descobertes durant aquest 
projecte amb companys i companyes, 
familiars i amistats, i de construir entre 
tots el futur del Zoo.

 

CONCLUSIONS


