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Inicio del mensaje reenviado:

De: "Domingo Diaz, Enric" <edomingo@bsmsa.cat>
Fecha: 15 de mayo de 2012 20:15:42 GMT+02:00
Para: "xrius@e-noticies.com" <xrius@e-noticies.com>
Asunto: Nota Zoo de Barcelona

En relació a la nota distribuïda avui per LIBERA i a les fotografies que ha distribuït a propòsit d’algunes instal∙lacions interiors del Zoo de
Barcelona, volem fer avinent el següent:
 

1.       Com es va anunciar  la setmana passada, el Zoo de Barcelona, en el marc del  seu Pla Estratègic,  treballa en  la modernització  i
millora de les seves instal∙lacions, per tal d’anar adaptant‐les als nous requeriments i necessitats quant a benestar animal. Aquestes
millores  s’orienten  a  conferir  a  cada  espècie  les  millors  condicions  quant  a  superfície,  zones  interiors  i  enriquiment.  Tot  això
esmerçant en paral∙lel recursos en l’àmbit del manteniment de les instal∙lacions, per a garantir la seva funcionalitat.

 

2.       El procés de transformació s’està executant sense descuidar en cap cas els elements que garanteixen un alt nivell de benestar i
atenció  veterinària  continuada  als  nostres  animals. De  forma objectiva  es  poden  constatar  les  nombroses  i  importants millores
realitzades en les instal∙lacions en el darrer període i significativament la nova orientació quant a disseny, qualitat i adequació als
requeriments dels animals. Estem parlant dels nous dormitoris dels elefants, de les instal∙lacions de Komodos, de les instal∙lacions
de facoquers, de les instal∙lacions per a cangurs, de les gaseles mohor, per a nilgaous, per a mandrils, per a trenques, per a voltors,
per a trencalossos, per citar únicament  les més significatives. Una  llarga relació que posa de manifest  la ferma decisió presa per
l’Ajuntament d’avançar en la millora de les condicions d’acollida de les espècies del Zoo.

 

3.       No  tots  els  animals  del  Zoo  són  tancats  en  instal∙lacions  interiors  fora de  la  visió del  públic. Molts  passen  tot  el  temps en  la
instal∙lació exterior visible: ocells a l’aire lliure, animals del terrari, del aviari i molts altres. És a dir, no es retiren sistemàticament
quan no hi ha públic. Altres, també, quan el clima ho permet, disposen de lliure accés a la zona interna de les seves instal∙lacions i
poden triar a on situar‐se a cada moment en funció de les seves necessitats.

 

Alguns  animals,  per  les  seves  característiques  presenten  requeriments  especials  que  demanen  que  passin  la  nit  a  instal∙lacions
interiors. El temps que passen allà és variable, en funció de l’espècie, l’època de l’any, les condicions meteorològiques, incidències
ocasionals, etc. , però no respon a la realitat afirmar que el temps promig que passen a l’interior és de 17 hores diàries. Així mateix,
és falsa l’afirmació de què alguns animals mai no han vist la llum del sol.

 

4.       Les  instal∙lacions  interiors  són  dormitoris  dissenyats  d’acord  amb  les  necessitats  de  les  espècies  i  d’acord  amb  l’experiència
acumulada pel Zoo de Barcelona i altres zoos al llarg dels anys. Sovint imatges parcials o preses en determinades condicions poden
oferir  una  imatge  distorsionada  de  la  realitat.  Per  exemple,  la  fotografia  del  facoquer  està  presa  a  una  instal∙lació  construïda
recentment i amb dormitoris completament visibles pel públic, però només mostra la paret del fons en un plànol curt que li fa poca
justícia.

 

5.       Tal com passa amb les instal∙lacions exteriors, també en les interiors en trobem de més grans i de més petites, de més noves i de
més antigues. I, tal com es va fent amb les exteriors i en un procés paral∙lel, el Zoo de Barcelona les va millorant, dotant‐les cada
cop de millors condicions ambientals  i atenció acurada que millori el benestar dels animals durant el temps que hi passin. En els
darrers temps, el Zoo ha començat a reformar alguns dormitoris obrint‐los també a la visió del públic; per exemple elefants, mones
aranyes,    os  formiguer,  facoquers,  …  que  disposen  ja  de  vidres  que  permeten  una  transparència  total  entre  zones  interiors  i
exteriors.

 

6.       El  Zoo  de  Barcelona,  equipament  emblemàtic  de  la  ciutat,  està  fermament  compromès  amb  la  recerca,  la  conservació,  la
sensibilització i l’educació per a treballar, des de Barcelona en defensa dels valors de la biodiversitat.  El Zoo forma part de la xarxa
internacional de zoos i , per tant, compta amb els estàndards requerits pel que fa al benestar animal i un clar reconeixement de la



internacional de zoos i , per tant, compta amb els estàndards requerits pel que fa al benestar animal i un clar reconeixement de la
seva tasca professional; es per això, que participa activament dels programes internacionals de conservació i reproducció animals.
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Aquest correu electrònic i els documents que l'acompanyen poden contenir informació reservada o confidencial dirigida
exclusivament al destinatari. Si vosté no és el destinatari no està autoritzat a copiar o distribuir aquest comunicat a cap altra persona.
Si ha rebut aquest correu electrònic per error, li demanem que ens el retorni i l'elimini del seu sistema.  Evita imprimir aquest
missatge si no és necessari. Contribueix a estalviar recursos naturals.

Este correo electrónico y los documentos que lo acompañan pueden contener información reservada o confidencial dirigida
exclusivamente al destinatario. Si usted no es el destinatario no está autorizado a copiar o distribuir este comunicado a ninguna otra
persona. Si ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos que nos lo devuelva y lo elimine de su sistema.  Evite
imprimir este mensaje si no es necesario. Contribuya al ahorro de recursos naturales.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for
the addresses, you must not use, copy, forward, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you
receive this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your
cooperation.  Don't print this message if it's not necessary. Help us to save natural resources. 
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