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Per què es vol traslladar el zoo de Barcelona?

SABADELL, CIUTAT AMB IDEES L’ENTESA, UNA IDEA DE CIUTAT

EL RODAL UN VALOR A PRESERVAR

La proposta de l'equip de govern de portar el zoo terrestre de Barcelona a Sabadell ha tingut una important
incidència en la vida cívica i política de la ciutat i ha posat de relleu una manera de governar que, des de
l'Entesa, no compartim. L'Entesa, a favor de la preservació i la integritat dels espais naturals del rodal i d'un
model de ciutat en harmonia amb el medi ambient, ha manifestat el seu desacord amb aquesta ubicació del
zoo i no ha signat el Protocol entre els ajuntaments de Sabadell, Castellar i Barcelona.

El zoo terrestre a Sabadell?

· Fa temps que Barcelona considera el zoològic com una càrrega. Econòmicament és deficitari i té previst destinar les 8 hectà-
reas que ara ocupa a l'ampliació del Parlament de Catalunya, de la Universitat Pompeu Fabra i a la recuperació del Parc de
la Ciutadella.
· Per altra banda, l'Ajuntament de Barcelona es planteja construir un nou zoo de 20 hectàreas a l’àrea del Fòrum 2004, més
modern i atractiu, que acolliria tots els animals relacionats amb l’aigua: rèptils, cocodrils, hipopòtams,...peixos, pingüins,
óssos polars, dofins,...també la majoria d’aus en un immens Aviari: ànecs, lloros, rapinyaires, flamencs,...i tots els primats, amb
el simbólic Floquet de Neu inclòs, en un gran espai anomenat Palau de la Biodiversitat/Evolució.
· A partir d'aquests fets es planteja ubicar la resta d'animals terrestres en un espai de la Regió Metropolitana. La primera pro-
posta va ser Caldes de Montbui, en terrenys que ja són de la Diputació de Barcelona i per tant ja són de titularitat pública.
Aquesta proposta compta amb una ferma oposició veïnal.

Pit-Roig, foto de l’Itinerari  Torrent de Colobrers de l’Escola Taller de Medi Ambient.
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· Els terrenys proposats pels ajuntaments de Sabadell i
Castellar del Vallès tenen una superfície total de 124 ha.
Situats entre la carretera de Castellar i el camí de Can
Casamada i del Pla de la Bruguera fins el límit de la
reserva de sòl del traçat del Quart Cinturó. De tota
aquesta superfície, 32 ha estan qualificades d'equipa-
ment supramunicipal i la resta, 92 ha, de sòl no urbanit-
zable pels respectius Plans d'Ordenació Municipal.
· Aquests terrenys inclouen; la Torre Turull (edifici prote-
git), Can Moragues i les planes agrícoles del seu entorn,
una part dels alzinars de Togores, qualificats de reserva
forestal. Tots aquests terrenys estan creuats per l'espai
d'interès natural del Torrent de Colobrers d'alt valor per
la seva flora i fauna. Aquests terrenys també formen part
de l'anomenat parc Agroforestal de Llevant, un projecte
per garantir l'espai natural que va des del Ripoll fins la
Riera de Caldes.
· L'espai proposat està qualificat com a Àrea Crítica per
la connectivitat entre espais naturals, en l'estudi realit-
zat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma (UAB)
anomenat "Estudi de diagnosi i desenvolupament de l'es-
pai Agroforestal de Llevant", i per l'Estudi de Connexions
Biològiques de la Plana del Vallès de l'ADENC.
· Actualment es tracta d'un espai de propietat privada
però que té importants funcions d'ús públic. És un espai
d'alt interès natural per la seva diversitat de flora i fauna
i, així mateix, desenvolupa importants funcions socials i
pedagògiques.

Els terrenys proposats

· La proposta va ser presentada per sorpresa al conjunt
de la ciutadania, al marge de qualsevol debat previ. Les
organitzacions polítiques i algunes entitats ciutadanes
varen ser informades tan sols unes hores abans de fer-
se pública i sense cap possibilitat de debat, com si es
tractés d'una cosa feta.
· Una proposta d'aquesta transcendència requereix fer
un estudi previ de les diferents alternatives i valorar els
impactes positius i negatius que tindria en cada cas
abans de ser plantejada en ferm. És evident que la pre-
sentació de la proposta i el seu posterior desenvolupa-
ment s'ha fet amb un notable menyspreu a la participa-
ció, ja que ni tan sols es va informar ni convocar les pla-
taformes de ciutadania com el Protocol Rodal o
l'Agenda 21.

Com s'ha presentat
la proposta?
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Torrent. Font: Itinerari  Torrent de Colobrers de l’Escola Taller de Medi Ambient.



· En contra del que diuen els que defensen la proposta, la
instal·lació del zoo representa una pèrdua pel rodal, ja que
perdria part del seu valor com a espai natural i d'ús públic.
Una instal·lació zoològica com la proposada requereix una
doble tanca perimetral de seguretat i pel seu funcionament
són necessàries determinades construccions, com; refugis
dels propis animals, edificis de serveis, vies de servei i de
circulació pel mig del bosc, instal·lacions, i edificis  comple-
mentaris com restaurants, botigues, àrees de picnic, aparca-
ments, etc.
· Cal valorar què representa l'adaptació de l'entorn als hàbi-
tats dels animals exòtics. Són així indubtables els seus efec-
tes sobre la flora i la fauna pròpies, i el seu impacte sobre els
aqüífers de la zona.
· El zoo comportaria un elevat increment de circulació de
vehicles que generaria una major saturació de les vies
actuals, saturació que podria significar un element de pres-
sió per reclamar infraestructures com el Quart Cinturó, que
tindrien un greu impacte per a tota la comarca.
· Un altre factor a valorar és el cost econòmic d'aquesta pro-
posta. Cal veure qui assumeix la compra d'uns terrenys de

propietat privada, qui finançarà el cost de construir el nou
zoo i qui assumirà el possible dèficit d'una instal·lació amb
una qüestionada viabilitat, ja que el zoo és una instal·lació
actualment deficitària que amb el trasllat tindria unes condi-
cions menys favorables per autofinançar-se (menys visi-
tants, una oferta d'animals menys atractiva i la llunyania de
la ciutat comtal).
· Es corre el perill, per altra banda, que, per cobrir aquest
possible dèficit, es fomenti la construcció d'activitats com-
plementàries no estrictament lligades a l'activitat del zoo
(hotels, residències,...) i noves activitats immobiliàries i espe-
culatives en els espais propers.
· Els efectes del zoològic serien escassos per a la ciutat i no
dinamitzaria altra activitat econòmica més enllà de la pròpia.
Es tractaria d'un equipament endogàmic, que s'abastaria per
ell mateix, en ser una instal·lació deslligada de la trama urba-
na, on els visitants hi accedeixen i retornen al seu origen al
marge de les localitats properes, que no generaria inversió
externa i crearia pocs llocs de treball nous, ja que es tracta
d'un trasllat i el nombre de treballadors necessaris serien
pocs més dels que ara disposa.

El zoo, perjudicaria o beneficiaria Sabadell?
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· Els qui posem interrogants sobre la proposta, proposem una cosa tan elemental com la necessitat d'un marc de debat ciu-
tadà en què les diferents opinions puguin exposar lliurement els seus arguments.
· Per això, l'Entesa per Sabadell d'entrada vam informar-nos i vam intentar donar veu a les persones i entitats que, des de dife-
rents àmbits, ens podien aportar reflexions sobre el tema. Sota el títol "El zoo a Sabadell?" l'Entesa va organitzar un seguit d'ac-
tes per tractar aspectes relacionats amb la proposta de traslladar el zoo de Barcelona a la Torre Turull i Can Moragues.
· Amb aquests actes l'Entesa va voler facilitar el debat ciutadà que des de l'Equip de Govern s'ha negat sobre un tema de tanta
rellevància per al futur de la ciutat.

Què hem fet des de l'Entesa per Sabadell?
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Fotos de l’Itinerari  Torrent de Colobrers de l’Escola Taller de Medi Ambient./ Oriol Alemany.

Salamandra. Gaig.
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· Creiem que és un desencert proposar un espai protegit per
ubicar-hi un zoo. L'argument que la instal·lació d'un zoo aju-
darà a protegir un espai natural protegit resulta sarcàstic, ja
que en realitat el que fem és destruir-lo.
· La proposta no tan sols comporta la pèrdua d'un valuós
espai del nostre rodal, sinó que alerta sobre l'incert futur de
la resta d'espais protegits. Avui un zoo i demà? Els espais
lliures no són espais residuals a l'expectativa d'ubicar-hi
qualsevol cosa i de treure'n rendibilitat econòmica.
· Des de l'Entesa estem a favor de la preservació i de la inte-
gritat dels espais naturals del nostre rodal. Estem a favor
d'un model de ciutat en harmonia amb el medi que tingui en
compte el benestar i la qualitat de vida d'avui i del futur.
· Defensem una ciutat envoltada d'espais lliures de qualitat,
en la qual es garanteixin les importants funcions ecològi-

ques, socials i pedagògiques que desenvolupen. Aquests
camps i boscos, que han de ser considerats patrimoni de la
col·lectivitat, ens donen identitat i eviten que acabem vivint
en una àrea congestionada i inhabitable.
· Aquesta proposta de zoo és un element més del model terri-
torial que té per objectiu ocupar de manera indiscriminada
tots els espais lliures de la plana del Vallès. Alguns projectes
es troben en fase d'execució com el Golf de Torrebonica i
altres previstos com el Quart Cinturó.
· Creiem que la precipitada actuació de l'alcalde respon més
a un intent de maquillar un mandat caracteritzat per una
mala gestió econòmica, per una campanya electoral perma-
nent i per la incapacitat de generar propostes estratègiques
per al futur de la ciutat, que no pas per impulsar un veritable
projecte que beneficiï el conjunt de la ciutat.

Per què l'Entesa no dóna suport a la proposta?

· Proposem desestimar l'actual proposta d'ubicació i cercar una localització alternativa que no impliqui pèrdua
d'un espai protegit sinó un guany en relació a un espai ja degradat o que no tingui valors afegits com aquest.
· Reclamem que la ubicació del zoo terrestre es plantegi amb una visió territorial àmplia que permeti una loca-
lització més racional i que no sigui el resultat d'una iniciativa particularitzada, parcial i no estudiada.
· Que es deslligui la proposta de fer arribar els FGC fins a Castellar, que compartim absolutament, de la possi-
ble ubicació del zoo en aquest espai.
Entenem que els ciutadans i ciutadanes de Castellar del Vallès tenen el dret de disposar dels FGC al marge de si
es fa el zoo o no.
· Des de l'Entesa per Sabadell, apostem per projectes estratègics propis, a partir d'impulsar activitats innova-
dores, ambientalment netes i de qualitat, en què la ciutat no vagi a remolc de projectes externs, sinó que refor-
cin la identitat de Sabadell.

Què proposem des de l'Entesa per Sabadell?

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. • Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • fax: 93 745 31 27 
a/e: gm-entesa@ajsabadell.es  www.entesa.org

Foto: Can Moragues


