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L’INICI DEL PROJECTE
Som alumnes de sisè de primària de les
escoles Ferrer i Guàrdia i Aiguamarina,
i alumnes de primer d’ESO de les
escoles Cor de Maria-Sabastida i Pia-Luz
Casanova, i del Col·legi Sant Lluís. Durant
el curs 2017-2018, com a representants
del districte de Nou Barris i en el marc de
l’Audiència Pública, hem reflexionat sobre
el futur del Zoo de Barcelona.

El primer contacte entre els centres
involucrats en el projecte va tenir lloc
a l’Espai Jove Les Basses, on ens vam
trobar tots i totes. La nostra regidora,
la Janet Sanz, ens va explicar què és
l’Audiència Pública i ens va transmetre
l’encàrrec d’aportar-li el nostre punt
de vista i les nostres propostes sobre
el Zoo. Vam aprofitar per preguntar-li
moltes coses, i ella ens va explicar que
l’Ajuntament i el districte volen sentir la
nostra veu, perquè creuen que el del Zoo
és un tema molt rellevant.

COM HEM TREBALLAT
I QUÈ HEM FET
Al llarg del curs hem treballat en diferents
contextos: a classe, a les diverses trobades
intercentres i al Zoo.
A classe hem fet activitats relacionades
amb el tema proposat. La principal eina
de treball ha estat el dossier del Zoo, que
contenia informació i activitats sobre els
zoos del món. Ens ha fet ampliar el nostre
coneixement sobre el Zoo i els animals
que hi viuen. El dossier s’ha complementat
amb l’explicació dels professors i
professores.
A principi de curs va tenir lloc la festa de
presentació de l’Audiència Pública al Zoo
de Barcelona. Allà ens vam reunir amb
nois i noies d’altres districtes de la ciutat.
Ens vam barrejar per tal de realitzar tres
activitats diferents de coneixença i, un cop
finalitzades, van tenir lloc uns parlaments
presidits per l’alcaldessa, Ada Colau, qui
ens va agrair personalment el nostre
interès i la nostra participació.
Uns quants representants de cada
escola del districte ens vam veure en dues
ocasions més en les trobades intercentres.
A la primera vam fer un escape room
sobre diferents situacions relacionades
amb la caça i el maltractament animal,
mentre que a la segona es van recollir
diferents arguments a favor i en contra
dels zoos.
Entre les activitats dutes a terme, també
vam tenir l’oportunitat de passar un dia
al Zoo de Barcelona, amb dos guies que
ens van oferir un breu recorregut pel
Zoo mentre ens donaven una explicació
general de les instal·lacions, així com
de l’alimentació d’alguns animals i del
comportament que hauríem de tenir
nosaltres en aquest entorn.

EL DEBAT
Al Zoo hem après com comportarnos davant dels animals per intentar no
influir en el seu entorn. Creiem que falta
divulgació i conscienciació sobre quins
són els comportaments correctes davant
dels animals.
Hem après que el Zoo no solament
es dedica a exposar els animals, sinó
que també investiga en benefici seu,
desenvolupa una tasca educativa i
té diversos projectes de conservació
d’espècies.
Els treballadors i treballadores del Zoo
ens van parlar d’uns projectes que s’han
plantejat per tal de millorar la qualitat de
vida dels animals, com ara la possibilitat
de construir un espai per poder observar
els dofins en el seu hàbitat natural.

Gràcies a les diferents activitats dutes a
terme en relació amb el Zoo, els nois i noies
del districte de Nou Barris hem observat
molts dels aspectes positius que té.
D’una banda, el Zoo ens ofereix
l’oportunitat de veure de ben a prop
animals que no veiem normalment. Poder
conèixer tots aquests animals ens fa molta
il·lusió i agraïm tenir un zoo amb tantes
espècies diferents tant a la vora de casa
nostra.
D’altra banda, el Zoo fa un treball de
conservació i reintroducció de les espècies
molt important. Al mateix temps, duu a
terme investigacions sobre els animals, les
seves característiques i les seves malalties,
per millorar-ne la qualitat de vida i posar
a l’abast de tothom informació sobre
aquestes qüestions.

Malgrat això, no podem oblidar que el
Zoo és un espai on els animals viuen sense
llibertat. De les diferents visites que hi hem
fet, volem destacar alguns aspectes que
cal millorar:
En primer lloc, alguns animals tenen
poc espai per córrer i jugar, i de vegades
aquest espai podria estar més net i
conservat.
En segon lloc, el Zoo necessita molts
recursos econòmics per mantenir tant els
animals com les instal·lacions. Això també
fa que les entrades del públic tinguin un
preu elevat.
Per últim, creiem que el Zoo influeix
en la vida dels animals fent que no sigui
totalment natural. És a dir, fa que els
animals adoptin uns costums que no són
els seus.

LES NOSTRES PROPOSTES I
ELS NOSTRES COMPROMISOS
Davant de tot això, els nois i noies de Nou
Barris proposem que s’ajuntin animals que
viuen en el mateix hàbitat en els mateixos
espais: d’aquesta manera es podria
aprofitar millor l’espai i alguns animals en
tindrien més.
També proposem que es facin espais
més grans. Sabem que per fer-ho cal tenir
més diners, però creiem que es podria
destinar una part dels diners de l’entrada
a la millora de les instal·lacions. A més, per
augmentar la venda d’entrades es podria
fer una pàgina web i fulletons informatius
sobre el Zoo, l’estat dels animals i les
activitats que s’hi fan.
D’altra banda, creiem que el personal
del Zoo hauria d’activar encara més
l’instint dels animals, donant éssers vius
per menjar als carnívors, fent jocs perquè
pensin i es desenvolupin... perquè quan els
reintrodueixin en l’entorn natural puguin
sobreviure.
Sabem que també nosaltres, com a
ciutadans actius, hem de fer la nostra part:
ens comprometem a explicar totes les
coses positives del Zoo perquè la gent hi
vagi i així obtingui més diners. També hem
de tractar bé els animals del nostre entorn:
els coloms, els porcs senglars...

Gràcies per escoltar les nostres opinions
sobre el Zoo. Sabem que no podem votar,
però sí opinar. Agraïm que s’escoltin les
nostres propostes de millora del Zoo,
perquè els animals que hi viuen, com a
éssers vius, també tenen els seus drets.

