
A l’atenció de la Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona,  
 
El 3 de maig de 2019, durant l’últim plenari del mandat anterior, es va aprovar la modificació 
de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals, que provenia de la 
primera Iniciativa Ciutadana de la ciutat de Barcelona, promoguda per la Plataforma 
ZOOXXI. 
 
Amb aquest canvi legislatiu, el zoo de Barcelona s’ha obert a la natura i per això, cal que 
s’inverteixin la major part dels seus esforços a la conservació in situ, és a dir, a la protecció 
dels hàbitats naturals.  
 
Per a això, únicament contempla la reproducció d’aquells animals la cria dels quals 
contribueixi a  la conservació de l’espècie a curt, mig o llarg termini i que, en alguna de les 
fases, es dugui a terme la seva reintroducció. Serà un comitè científic i ètic amb 
professionals de cada espècie qui prendra les decisions.  
 
L’Ordenança també inclou un pol tecnològic en l’equipament perquè els i les visitants, a 
través avançades tecnologies immersives, puguin conèixer els programes de conservació 
que el zoo estaria duent a terme in situ i que amb la seva entrada ajudarien a finançar, 
coneixent els comportaments naturals dels animals sense provocar-los cap patiment.  
 
També proposa que el zoo actuï quan sigui possible com a centre de les 3Rs (rescat, 
recuperació i reubicació), amb el qual es donarà ajuda i assistència a animals ferits, 
confiscats de tràfic il·legal o abandonats.  
 
Altres qüestions que introdueix l’Ordenança és aplicar la Conservació Compassiva i la 
creació del primer Centre d’Estudis Científics sobre la Sintiència Anima, així com avançar 
cap a un model educatiu basat en l’empatia cap als animals que, segons estudis científics i 
diversos programes pilot, contribueix a reduir el bullying escolar, augmentant 
comportaments pro socials i contribuint a la creació d’una cultura de pau. 
 
L’Ordenança va entrar en vigor el dia 10 de juliol de 2019, el mateix dia que es va fer públic 
l’Acord d’esquerres per al govern de Barcelona, el qual va incloure, respecte el zoo, el 
següent compromís programàtic: 
 
“2.5.12. Executar les inversions per desenvolupar el Pla Estratègic del nou model del zoo de 
Barcelona, amb horitzó de finalització al 2031, i tenint present la iniciativa ciutadana 
aprovada”. 
 
Des del punt de vista de jerarquia normativa, l’Ordenança té rang superior i preferència en la 
seva aplicació, estan el Pla Estratègic supeditat a la mateixa. Per aquest motiu, caldrà 
adaptar el Pla a l’Ordenança mitjançant el procediment que s’escaigui i en aquesta 
adaptació es reflectirà la inversió dels 65 milions d’euros otorgats per BSM al zoo de 
Barcelona per complir amb l’Ordenança.  
 
Per tant, és el Pla Estratègic el que s’ha d’adaptar a l’Ordenança i no al inrevés. 



 
Per a la nostra sorpresa, després de les eleccions i d’haver-se fet públic el repartiment de 
carteres, ens vam assabentar que el zoo de Barcelona quedava en mans del PSC, un partit 
que no només va votar en contra de l’aprovació de l’Ordenança, sinó que va ser el que més 
va faltar al respecte al moviment ciutadà de Barcelona amb els insults de l’ex regidor Mòdol, 
negant-se també a atendre als membres de la Comissió Promotora de la Iniciativa 
Ciutadana. 
 
Després del canvi de govern vam demanar una reunió amb la Tercera Tinent d’Alcaldia, la 
Sra. Laia Bonet, a càrrec del zoo de la ciutat. La reunió es va convocar pel passat divendres 
13 de setembre, i, després de diversos canvis de dia i hora que, entenem, es proposaven 
amb l’objectiu que la seva agenda li permitís assistir a la mateixa, la Sra. Bonet no es va 
presentar a la reunió i ens va atendre el seu gerent, Xavier Paton, qui, com acostuma a ser 
habitual en la nostra relació amb el PSC, no s’havia ni tan sols llegit l’Ordenança. 
 
Aquesta desconsideració i falta de respecte i de  transparència és totalment inadmissible i 
des de la Comissió Promotora de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI exigim l’Ajuntament 
informi a la ciutadania, mitjançant un procediment absolut de transparencia, sobre: 
 

- Quin procediment es durà a terme per realitzar l’adaptació del Pla Estratègic a 
l’Ordenança? 

- En què consistirà i com es materialitzarà aquesta adaptació? 
- Quines són les accions que s’han dut a terme fins el moment per a aplicar 

l’Ordenança? 
- Com s’invertiran els 65 milions d’euros atorgats per BSM al zoo de Barcelona per 

realitzar aquesta adaptació? 
 
La transparència en l’activitat pública es una exigència que deriva de la normativa i en 
concret, de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Per complir amb la normativa, l’Ajuntament de Barcelona està obligat a 
adoptar les mesures necessàries per a facilitar a les persones el coneixement de la 
informació pública que deriva de l’aplicació de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la 
venda d’animals, que té per objecte regular el parc zoològic.  
 
Per tot l’anterior, es demana que es faciliti l’anterior informació d’interès general d’una 
manera veraç i objectiva, ja sigui en la seu electrònica i en el lloc web de l’Ajuntament; o bé 
dirigida a la següent direcció postal, carrer Montseny 49, principal primera, CP 08012, a 
l’email següent: leonardoanselmi@ffw.ch 
 
Barcelona, a 23 de setembre de 2019 
 
Signat, 
 
Leonardo Anselmi 
 



Associació Animalista Libera!, membre de la Comissió Promotora de la IC ZOOXXI i 
coordinador de la IC  
 
 
 


