
Cadaqués, dilluns 29 de abril de 2019 

 

ZOO XXI 
 

Hola ciutadans de Barcelona,  

Vull dir-vos que la idea de ZOO XXI m’ha semblat molt bé! No puc dir 

el que m’ha agradat més... perquè tot m´ha agradat!!! Només he de 

dir una cosa: penseu que ses animals han d’estar en el seu hàbitat i 

no tancats en gàbies. Ses animals han d’estar LLIURES!!! 

Escrit per: Michael Argote Rocha 

 



Cadaqués, 29 d’Abril del 2019 

 

LLIBERTAT DELS ANIMALS 

 

Estimats membres de l’ajuntament de Barcelona, 

Els nens i nenes de 4t de primària de Cadaqués us preguem que voteu a 

favor de ZOO XXI. 

M’agradaria que els animals estiguessin en llibertat a la natura i que 

conservessin la seva habilitat de caçar. 

Intenteu-vos posar a la pell dels animals en captivitat... 

Si pot ser intenteu posar als animals grossos en gàbies més grans.  

Intenteu capturar menys animals i si els hi passa alguna cosa com a l’Alícia, 

preguem que no els sacrifiqueu en públic. 

 

Gràcies.  

Amb amor,  Kiara Ramos García  

 



Cadaqués, 29 d’abril de 2019 

 

Benvolguts membres de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Us prego que accepteu la idea de Zoo XXI. Ja que vull que els animals  

visquin lliures a la natura, perquè si no perden la capacitat de caçar. 

En cas que no sigui possible, m’agradaria que les instal·lacions del zoo fossin 

més grans i que es capturessin menys animals. 

La idea de Zoo XXI m’ha agradat, perquè és cert que els animals ho passen 

malament, segurament quan són petits els animals són separats de la seva 

família. 

Per això us prego que accepteu la idea de Zoo XXI. 

Gràcies. 

 

 

Marina Sanclemente Cid 



Cadaqués, dilluns 29 d’abril de 2019 

 

LA LLIBERTAT DE SES ANIMALS 

 

Hola, som la Nami, la Yael i la Maia de Cadaqués, de l’escola Caritat 

Serinyana. 

Vos volem explicar què opinem sobre es zoos: pensem que ses 

animals han de tenir llibertat, han de poder fer es seus costums, per 

exemple: caçar, córrer i estar amb sa seu família. 

Hem d’intentar posar-mos a la pell des pobres animals que els 

maltracten i que els separen des seus familiars.  

Ara si volguéssim tornar ses animals del zoo en es seu hàbitat natural, 

es moririen, perquè ja no saben espavilar-se tots sols... 

Per això han inventat el Zoo XXI. Sabeu què és Zoo XXI? Doncs Zoo 

XXI mos permetrà veure ses animals en realitat virtual! Els podrem 

veure es seus hàbitats naturals, fent el que fan normalment quan 

viuen en llibertat. També serà un zoo molt científic i educatiu, on 

pares, mares, nens i nenes n’apendrem molt. I ses animals que hi 

viuen ara estaran en millors condicions. 

Divendres 3 de maig sabrem si s’accepta!!!!  I tots junts podrem 

canviar el món!!!! 

 

De: Maia Prudkin Gromaches, Yael Pérez Groenendaal  

i Nami Morote Tojo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  



 

 

 



Cadaqués, dilluns 29 d’abril del 2019 

 

                       
Hola gent de Barcelona, 
Som un grup de nens de quart de primària de Cadaqués. 

Volem que ses animals estiguin en llibertat i que siguin feliços, que puguin 

córrer, jugar i que que estiguin amb sa seu família. 

En el zoo ses animals estan tristos i potser ja no saben caçar. En el zoo no 

tenen espai per córrer ni per jugar. De vegades tampoc tenen es seus 

pares ni germans.  

Estaria bé que ha certes hores els puguessiu deixar sortir de ses seus 

gàbies, potser perquè puguin córrer, jugar amb es seus amics, etc... 

I no els agafeu de tan petits... 

Feu un centre d’atenció  per ses animals! Cuideu-los i mimeu-los! Feu un 

zoo des segle as que estem! Zoo XXI!!!! 

Adéu gent de Barcelona! Segur que ho aconseguireu!!! 

                         

ANIMALS 

Òscar Hopland Salart, Alonso León Herrera, 

 Emilio Bellón Sukrathok i Martin Kiràdzhiev. 

 



 

 

 

 

 

 

LLIBERTAT!!!! 

CAPTIVITAT... 



Cadaqués, 29 d’abril de 2019 

 

ZOO XXI 

 

Hola gent de Barcelona,  

 

Vosatros heu vist ses animals del zoo? Nosatros sí, i no estan 

contents. 

Creieu que està bé posar animals en espais petits? Nosatros creiem 

que no!!!  

Penseu una mica... ses animals no s’hi troben bé al zoo, segur que 

estan molt avorrits. Vos imagineu que sou vosatros ses animals? 

Com vos sentiríeu en un espai tant petit i tancat? 

Imagineu-vos que tots ses animals estiguessin en llibertat i que no 

haguessin de patir al zoo. Eh que ho preferiríeu? 

 

Zoo XXI és una porposta de gent que s’estima ses animals. 

Gracis pensadors del Zoo XXI! 

 

Bruno Vargas, Tim Bräutigam, Abel Siqueira, 

Roger Arbat i Ayman El Badoui 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

zoo actual 

zoo XXI!!! 
 



Cadaqués, 29 d’ abril del 2019 

 

LLIBERTAT PER SES ANIMALS 

 

Estimat director del  ZOO de Barcelona, 

Em dic Melinda Victoria Torrez Fuentes, tinc 10 anys i vos escric aquesta carta 

per demanar-vos que voteu a favor de sa proposta ZOO XXI. Feu que ses 

animals del ZOO estiguin com en es seu hàbitat,  perquè si no ses animals que 

cacen perdran l’habilitat de caçar, ses animals marins perdran la capacitat de 

nedar. Ses instal·lacions de ses animals les podríeu fer més grans i adequar-les 

com si fos es seu hàbitat, així podran viure molt millor. ZOO XXI avui ha vingut a 

l’escola i mos han ensenyat uns vídeos on ses animals viuen bé, feliços! Estaven 

en llibertat! Però a mig vídeo... es veuen ses animals al ZOO, entre reixes, 

tristos, avorrits... no estan en es seu hàbitat, estan sols sense sa seu família. 

Potser els van caçar de petits o potser han nascut al ZOO...  

Tots es nens i nenes de 4t de Cadaqués estem escrivint cartes a l’Ajuntament 

de Barcelona, as ciutadans de Barcelona i al ZOO. Divendres dia 3 de maig a la 

plaça Sant Jaume, llegiran ses nostres cartes i ses d’atres nens i nenes en veu 

alta. Mos volem fer sentir! 

Voteu perquè ses animals siguin feliços! 

GRÀCIES!!   

Melinda Victoria Torrez Fuentes 

  



 

 

 

 

 

 


