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Revista del Zoo de Barcelona

REINTRODUCCIÓ A LA NATURA
DE XOTS NASCUTS AL ZOO

Convocades les beques PRIC 2016
Inaugurada la remodelació del delfinari
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Editorial
El Zoo segueix treballant per a la conservació

C

om a exemple de la feina que el Zoo de Barcelona fa en el camp de la conservació de les espècies, i de manera
especial en l’àmbit de la fauna autòctona, destaquem en aquesta primera revista de l’any 2016 la cessió a
la Generalitat de Catalunya dels dos darrers xots nascuts a les nostres instal·lacions per tal de que siguin
alliberats a la natura. Els xots, els més petits de tots els mussols que viuen a Catalunya, són uns ocells migradors que
passen l’hivern a l’Àfrica, venen al nostre territori a reproduir-se a la primavera i es troben avui en regressió a causa de
la disminució en molts llocs de les seves preses principals, els insectes. La reintroducció d’exemplars d’aquesta espècie
amenaçada és una important contribució que fa el Zoo per a la conservació de la biodiversitat del nostre país, de la
mateixa manera que ho és el cas de la cabra de Rasquera, una raça domèstica autòctona també en perill de extinció.
Cal remarcar també la obertura a principis de febrer del nou espai interior del pavelló de dofins destinat al públic, amb
la qual el Zoo de Barcelona deixa enrere el model tradicional de sessions educatives programades que encara avui és
majoritari en els delfinaris d’arreu del món, per oferir als visitants el poder gaudir dels dofins com de qualsevol altre
espècie del Zoo.
Seguint amb la tasca de potenciació de la recerca i la conservació que promou el Zoo de Barcelona a diferents nivells,
a mitjans del mes de febrer la Fundació Barcelona Zoo va publicar la nova convocatòria de les beques del Programa de
Recerca i Conservació, que en aquesta ocasió corresponen a la 12a edició de la beca Floquet de Neu, la 8a edició de les
beques PRIC i la 4a edició de la beca Antoni Jonch. La consolidació de les nostres beques en l’àmbit universitari i del
món de la recerca i la conservació en general es manifesta, a més de per la seva ja considerable continuïtat en el temps,
en la gran quantitat de projectes que s’hi presenten any rere any, com demostren el total de 47 que vam tenir en la
convocatòria de l’any passat.
Ens complau esmentar la bona acollida de la nova secció “El racó del soci”, que permet la participació dels nostres
col·laboradors més entusiastes, els socis del Zoo Club, i així mateix donar la benvinguda a una nova secció que s’estrena
en aquesta revista, “El racó de la tireta”, una aportació del Servei Mèdic del Zoo que ofereix informació sobre l’existència
en el recinte del Zoo de certs riscos sanitaris, però de manera senzilla i entenedora per als més menuts.

Maquetació i impressió: Grafo Industrias Gráficas
Dipòsit legal: B-30671-98

Per acabar volem destacar les recents millores que s’han fet en les instal·lacions d’óssos i felins per millorar l’espai i la
visió dels animals, així com la reobertura de la comunicació de la zona de les trenques amb els jocs infantils i la instal·lació
de les girafes. Aquí s’ha renovat l’enjardinament, s’ha disposat una nova I àmplia zona de picnic i també un segon punt
de visió de les restes arqueològiques de les muralles de la Ciutadella que van quedar visibles durant la realització de les
obres de la nova sabana del Sahel.
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Descarrega-la aquí

Descobreix la millor manera de visitar el Park Güell
gaudint dels itineraris recomanats
Incorpora informació pràctica per als visitants, imatges, una audioguia, un mapa...
Més informació a www.parkguell.cat
Com arribar-hi:
20 minuts a peu des de les estacions de Lesseps i Vallcarca (Metro, Línia 3)
10 minuts a peu des de les parades del bus urbà H6, 32, 24 i 92
Barcelona City Tour i Bus Turístic
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Lliurament dels Premis
de la Sisena
Edició del
Concurs
FOTO ZOO

E

Animals en grup. 1r premi

Cercocebus atys lunulatus
Montserrat Pallàs Alberti

l dissabte 5 de març va tenir lloc l’acte de lliurament
dels premis de la sisena edició del concurs de fotografia FOTO ZOO, organitzat pel Zoo de Barcelona
amb el patrocini de Sony i la col·laboració del Gremi d’Hotels
de Barcelona, l’associació Arca de Noè, Casanova Foto, Photo
Logistics, Linx Edicions i la Federació Catalana de Fotografia.
En aquesta edició hi han participat 147 concursants amb un
total de 480 fotografies pertanyents a alguna de les cinc categories: Primer pla, Animals en grup, El Zoo i les persones,
Animals en moviment i Instagram. En cadascuna d’elles es
van concedir tres premis.
L’acte va estar presidit per Carme Lanuza, directora del Zoo,
i pels representants de les empreses i associacions col·laboradores.
Les fotografies guanyadores estan exposades a l’Espai Goril·
les, tot just al costat de l’entrada de la Ciutadella, i es projecten a la pantalla gegant situada a la plaça de la Dama del
Paraigua, sobre el delfinari.

Primer pla. 1r premi

Alfa

José Manuel
García Sánchez
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Animals
en moviment.
1r premi

Aterriza como
puedas
José Jurado Pérez

El Zoo i les persones.
1r premi

Complicidad

Diego Miglio Vila

Instagram.
1r premi

El Rey

José Manuel
García Sánchez
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REINTRODUCCIÓ
A LA NATURA
DE DUES CRIES DE XOT

A

finals del mes de desembre del 2015 van néixer al zoo dos
polls de xot Otus scops, el destí dels quals serà la seva reintroducció a la natura. El naixement d’aquests dos polls és
un fet força remarcable ja que malgrat que aquesta espècie s’havia
reproduït amb regularitat en el passat, des de l’any 2012 no n’havíem tingut cap naixement.
En el passat, el Zoo havia participat en la reintroducció d’aquesta espècie amb setze ocells nascuts a les nostres instal·lacions: 4 individus

Els grans ulls situats a la part frontal
de la cara permeten als rapinyaires nocturs
una bona visió binocular.

Implantació del microxip durant la revisió veterinària.

al 2006, 4 al 2008, 5 al 2009 i 3 al 2010. Seguint aquesta línia
de treball, aquests 2 polls el dia 11 de març es varen enviar
al Centre de Reproducció de Fauna de Vallcalent, depenent
de la Generalitat de Catalunya. Prèviament han estat identificats amb microxip, s’han pres mostres de sang i se’ls han
posat anelles de colors per la seva identificació.
Una vegada instal·lats a Vallcalent, passaran per un període d’adaptació durant el que guanyaran musculatura i
se’ls ensenyarà caçar, per tal que puguin ser reintroduïts
al seu medi natural amb garanties. Tractant-se d’una espècie migratòria l’alliberament no es farà fins a l’estiu perquè així tinguin temps per adaptar-se al medi i perquè és
l’època en la que els insectes, principal aliment dels xots,
es troben a la natura en major quantitat.

Els xots es caracteritzen pels plomalls que presenten al cap.

Un dels polls a les poques setmanes d’edat.
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Publicació
de la Guia de les Aus del Zoo de Barcelona

A

caba d’aparèixer el Quadern
número 4 de la
col·lecció de Quaderns
del Zoo que publica
la Fundació Barcelona
Zoo, la Guia de les Aus
del Zoo de Barcelona,
una important aportació al coneixement
dels nostres animals, ja
que la presència actual
de la classe de les Aus
al Zoo és especialment
significativa, amb més
de 100 espècies i de
600 exemplars, el que representa el 36% de tota la fauna present al Zoo i conforma el grup de vertebrats més
nombrós de tots.

A més d’una acurada
informació genèrica sobre les aus i la seva impressionant diversitat,
aquesta guia permet
veure d’una manera
clara i educativa la composició de la col·lecció
d’aus del Parc Zoològic
de Barcelona, amb una
àmplia informació sobre les característiques
físiques, biològiques,
ecològiques i de conservació de cada una
de les espècies.
Com la resta de Quaderns de la col·lecció, la podeu
trobar on line al web del Zoo i en paper a les nostres
botigues.
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Altres naixements
Des de fa unes setmanes diferents espècies,
sobretot de la secció de l’Aviari, han començat la
temporada de reproducció. Malgrat que pugui
semblar que aquest fet tingui relació amb el bon
temps que hem tingut, aquest és un fet habitual
per aquestes dates.
A més dels xots als que fem referència a la
pàgina anterior, també volem destacar els
següents naixements.

El faisà de les illes Palawan és endèmic de les Filipines. Donada
la seva petita àrea de distribució i l’excés de captures, es troba
actualment greument amenaçat.

Un dels primers naixements de l’any va ser el d’aquesta mona
aranya de pèl llarg, que va néixer el passat 12 de gener.

Aquest petit voltor va néixer el 12 de març. Darrerament hem
iniciat contactes amb la Vulture Conservation Foundation, per
alliberar a Bulgària 3 voltors nascuts al nostre zoo.
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A finals de gener van sortir de l’ou dos mussols d’ulleres. Des
de fa uns dies un dels polls ja ha abandonat el niu i corre pel
terra de la instal·lació.

Les fredelugues armades, originàries de la meitat sud d’Àfrica,
defensen amb agresivitat el seu pollet davant de qualsevol
intrús.

El Zoo de Barcelona
deixa de fer sessions
amb els dofins
Els visitants podran gaudir dels dofins com de
qualsevol altre espècie del Zoo, ja que es deixen de fer
les tradicionals sessions educatives programades.
Aquest canvi respon a la constant voluntat del Zoo
de Barcelona de consolidar-se com un zoo modern,
transparent i innovador, sempre basat en criteris de
màxim respecte pels animals que hi viuen.

E

l Zoo de Barcelona ha decidit fer un pas endavant i ha
reobert les portes del seu delfinari amb una proposta alternativa a les tradicionals sessions programades
al llarg del dia. D’aquesta manera, el públic ja pot observar de
forma continuada el dia a dia dels dofins en una visualització
d’aquests magnífics animals més semblant a la que es fa amb la
resta d’espècies del Zoo.
Uns mesos desprès d’anunciar que es tancava temporalment el
delfinari, el Zoo de Barcelona reobre les portes d’aquesta instal·lació que té 50 anys d’antiguitat. Els visitants que vulguin
retrobar-se amb els dofins poden fer-ho sense haver d’esperar a
alguna de les sessions que es programaven, i ara poden accedir
a una plataforma d’observació en alçada que permet visualitzar
millor el comportament dels dofins i, a la vegada, evita la interacció dels visitants amb els animals.
Durant una fase inicial, els horaris d’obertura del delfinari seran
d’11h a 14h pel matí i de 15h a 18h per la tarda, tot i que els
horaris variaran segons l’època de l’any i l’adaptació dels dofins
a la nova situació. Amb aquesta iniciativa, el Zoo de Barcelona
deixa enrere el model tradicional que encara avui en dia és majoritari en els delfinaris d’arreu del món.
Aquest model també ens fa ser més transparents; una de les
demandes dels visitants i de la societat en general, en la qual el
Zoo hi està posant molt d’esforç en els últims anys. L’observació
de l’activitat diària dels dofins farà que el públic entengui millor
l’excel·lent cura que tenim d’aquests animals tan especials, que
fins ara només podien veure en les sessions amb aforament
limitat. A més, durant la visita els visitants reben explicacions

Actualitat
sobre aspectes destacables de la biologia i la conservació dels
dofins, el que ens permet continuar transmetent el missatge
educatiu i conservacionista envers els dofins i els ecosistemes
marins en general.
Aquest nou model no implica deixar de tenir atenció pels dofins per part dels cuidadors. Els dofins són uns animals de gran
desenvolupament cerebral i unes capacitats cognitives molt
desenvolupades, el que els converteix en uns animals que necessiten estar altament motivats i estimulats, tant física com
psicològicament. Per això, els cuidadors han de mantenir una
interacció freqüent i vetllar perquè mantinguin un equilibri
correcte entre les seves necessitats i les activitats d’estimulació
física i psicològica que desenvolupen.
Per aquest motiu, es realitzen diferents mòduls d’estimulació i enriquiment amb activitats i entrenaments associats, sense horaris
establerts, de forma que els dofins es puguin mantenir motivats
i interessats per qualsevol activitat que es produeix al seu voltant
en qualsevol moment. D’aquesta manera els cuidadors es poden
ajustar millor als cicles d’activitat diària dels propis dofins.
Els nostres són dofins mulars, una de les espècies més freqüents a les zones costeres de la Mediterrània, però tot i això,
les amenaces constants a les que estan sotmesos al seu medi
natural ha provocat que la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura els hagi catalogat com a espècie vulnerable
en la regió mediterrània.

La interacció dels cuidadors amb els dofins continua
sent molt estreta.

Visió del delfinari des de la nova plataforma.
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28º Congrés de l’AIZA

D

urant els dies 25 i 26 de febrer va tenir lloc a Sant Sebastià el 28º Congrés de l’AIZA (Associació ibèrica de
Zoos i Aquaris) organitzat per l’Aquarium de Donòstia.
La reunió va tenir una amplia presència de participants del Zoo de
Barcelona: van assistir-hi en Miquel Trepat, com president sortint,
na Carmen Lanuza,directora del Zoo qui va ser escollida vicepresident de l’organització, Josep Mª Alonso, Cap de recerca i Conservació na Isabel Martinez, cap del Departament d’Educació i en Manel
Aresté, conservador d’amfibis i rèptils.
Com a director de l’organització va ser nombrat en Jesús Fernandez, Director tècnic de Parques Reunidos i antic veterinari i director del
Parc Zoològic de Barcelona.
A ressaltar que el treball presentat
pel zoo de Barcelona, “PROYECTO
RORCUAL”: va guanyar el premi al
millor projecte de “Conservación e
Investigación in-situ “ atorgat anualment per l’AIZA.
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Com una cabra!
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ctualment, a Catalunya només queden dues races de cabra autòctones i ambdues estan amenaçades d’extinció: la cabra
blanca de Rasquera i la cabra catalana del Montsec. Al Zoo, conscients d’aquesta situació, ja fa quatre anys que vàrem començar a treballar per poder participar en la difusió i conservació d’aquests animals.
Primer, vàrem posar-nos en contacte amb
l’Associació de Ramaders de Cabra blanca
de Rasquera que varen cedir-nos un petit
ramat de tres exemplars d’aquesta raça. La
incorporació d’aquests animals a la Granja
del Zoo ja ens permetia donar a conèixer la
seva existència i la situació en què es troba;
però nosaltres volíem fer un pas més. Volíem
participar de forma directe en la seva conservació i, per això, des de fa poc més d’un any
participem en el Projecte Ramats al Bosc. Un
projecte de l’Associació la Gaiata en què, mitjançant animals de races autòctones, es realitzen tasques per mantenir el sotabosc amb
dos objectius: fomentar les races autòctones
en perill d’extinció i prevenir els incendis forestals. D’aquesta manera des del Zoo participem en la conservació d’una raça autòctona en perill d’extinció i, a més, també partiEl mascle ben plantat del centre de la foto és el Rostoll, un boc nascut el Zoo que cipem en la conservació dels nostres boscos!
actualment pastura un terreny de gairebé 1.000 hectàrees mantenint-ne el sotabosc. Fins ara, hem entregat cinc exemplars que ja
formen part d’un ramat de cabres de la mateixa raça i d’ovelles ripolleses per pasturar una zona boscosa de gairebé 1.000 hectàrees situada entre Figueres i Besalú, a l’Alt Empordà. A més, hem entregat aquestes cabres amb una única condició: les cabres nascudes al Zoo només podran ser utilitzades per
fomentar aquesta raça amenaçada i fer tasques de manteniment del sotabosc, però mai podran servir com a recurs càrnic.

El somni dels nyus:
Ngorongoro és un món dins d’un altre
Un bosc de boira i falgueres
Una gran caldera volcànica
Arbres plens de molsa.
Un univers de vida
El paradís amagat de la gran sabana africana

T

TÍTOL: “Ets prou llesta, Nyumbú?”
AUTORA: Muntsa Mimó
IL·LUSTRACIONS: Jordi Vila Delclòs
EDITORIAL: la formiga
COL·LECCIÓ: Animallibres

anca els ulls, deixa’t portar per la Nyumbú, una petita i espavilada nyu, i viatjaràs
a la gran sabana africana. Coneixeràs les costums dels nyus: les seves lliçons de
vida, el seu gran viatge i el seu somni, i els veuràs per planes, rius i boscos.
Quan caminis al seu costat, et trobaràs zebres, gaseles, girafes, papions, elefants, lleons, lleopards, hienes, i sabràs com són i quines són les habilitats que els hi ha donat la vida per
sobreviure i tenir cura dels seus petits.
Uns han de viure en ramats, d’altres en petits grups o en famílies, alguns són solitaris, uns
mengen herba i d’altres carn. Els més vells han après moltes coses al llarg de la seva vida i
ensenyen els més petits.
Tots somien amb el paradís, un lloc màgic ple de menjar i aigua: un lloc anomenat el cràter
del Ngorongoro!
Creus que existeix de veritat el Ngorongoro i que allà hi viuen molts ramats de nyus, de zebres, gaseles i també famílies de lleons?
Doncs investiga-ho! T’esperen força sorpreses! Potser també hi trobes la Nyumbú!
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Camèlids
dels
Andes
Llama

Llames

E

l 1995 uns arqueòlegs van trobar, a quasi sis mil
metres d’alçada dalt la muntanya de l’Ampato dels
Andes de Perú, la tomba d’una nena que cinc-cents
anys abans havia estat sacrificada als déus inques. Entre les
ofrenes que els vells sacerdots havien deixat entre les restes, hi
van trobar una petita figura d’una llama, finament tallada en la
closca d’Spondylus, un mol·lusc marí que viu a més de dos mil
quilòmetres de distància. Aquesta troballa no només demostra
l’extensió de les xarxes de comerç d’aquella època precolombina, sinó que és també el testimoni de la veneració que els
propis inques sentien per les llames.
Pels carrers de Cuzco, la capital imperial inca, encara es veuen
les parets de blocs de granit gegantescos perfectament encaixats uns amb els altres, i passejant entre aquestes restes dels
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antics palaus inques, de tant en tant s’hi pot veure algun nen
conduint una llama lligada amb una corda. Aquí als Andes, on
no es coneixia la roda i el terreny és abrupte i difícil, la llama
era el principal animal de càrrega per a traslladar-se al llarg
dels camins inques. I encara avui en dia serveix per al mateix
propòsit. A la vegada que la seva carn proveeix també de nutrients a les comunitats andines més aïllades i per això la llama
segueix formant part del paisatge andí i és un reclam turístic
en llocs com la famosa Vall Sagrada dels Inques o les ruïnes
del Machu-Picchu.
Amb el seu cos pelut i rabassut i un coll llarg rematat amb un
cap petit d’orelles dretes, costa veure que els camells són parents seus, però així és. La família dels camèlids, de la qual els
més coneguts són els camells bactrians (de doble gep) d’Àsia
i els camells dromedaris (d’un sol gep) d’Àfrica i Aràbia també
inclou les quatre espècies de Sudamèrica: llama, guanac, alpaca i vicunya.
La llama (Lama glama) descendeix del guanac (Lama guanicoe), la variant salvatge i molt més difícil de veure, que actualment es troba en perill d’extinció. Els pobles andins utilitzen
també l’altre camèlid domèstic, l’alpaca (Vicugna pacos) principalment per a la producció de llana. Són molt apreciades
totes les peces de roba teixides amb aquesta llana fina i espessa. L’alpaca deriva al seu torn de la vicunya salvatge (Vicugna

El racó del soci

Vicunyes

Fetus de llama

vicugna), un animal més petit i estilitzat que els altres tres camèlids sudamericans.
Un viatge per les muntanyes de Perú, Bolívia i Xile ens pot
permetre veure les quatre espècies de camèlids i observar-ne
les diferències tant en el seu aspecte com en els seus usos
i els seus espais naturals. A la zona propera al llac Titicaca o
als prats alpins d’Uyuni grans ramats de llames pasturen en
els prats d’herba curta i quasi seca. Aquí els indis aimara els tenen una devoció especial i els consideren portadors de bona
fortuna. Potser és per això que al mercat de les bruixes de La
Paz, la capital de Bolívia, a més de tot de remeis casolans per

a curar tota mena de malalties, també hi venen embrions de
llama assecats, anomenats sullus. Pengen a l’entrada de les botigues i els fan servir les famílies locals per a un ritus ancestral:
abans d’iniciar la construcció d’una casa, d’un negoci o a l’agost
quan comença l’any agrícola, dipositen en una espècie d’altar
un d’aquests fetus secs juntament amb fulles de coca, llaminadures i encens. És l’ofrena a la deessa Pachamama, la Mare Terra.
I és que aquí a les altures dels Andes, la vida hi és tan difícil que
cal assegurar-se la benevolència divina per a aconseguir que els
camps donin encara que sigui pobres produccions de patates i
blat de moro. Els únics que semblen viure amb facilitat són els
ramats de llames i alpaques, animals acostumats a aquest clima
i alçada. El guanac salvatge és molt escàs i quasi impossible de
veure fora de certes reserves naturals, però enfilant-nos amb
tot-terreny cap a les muntanyes frontereres amb Xile, més enllà de la plana salada d’Uyuni, ens apropem a territori de l’altre
camèlid salvatge, la vicunya. Retallats entre els núvols veiem
els cims punxeguts d’antics volcans que dormiten. Tenen les
faldes nues, a excepció d’algunes clapes de neu que s’aferren
a la roca i unes quantes taques d’herba escadussera. Als peus
dels volcans hi trobem alguns llacs d’aigües salades on vénen
a alimentar-se grans bandades de flamencs andins. I si ens hi

Guanac

Vicunyes
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El racó del soci
fixem bé potser veurem, amb una mica de sort, una família de
vicunyes pasturant en les magres herbes. Alçaran el cap per
a ensumar-nos, i poc a poc s’enretiraran vessant amunt de la
muntanya. Ens costarà d’entendre com pot ser que visquin en
un medi tan inhòspit, fins que pensem que, com els seus cosins
d’Àsia i Aràbia, també s’han adaptat a un ambient hostil que la
Pachamama, la Mare Terra, sembla tenir oblidat...
Jordi Canal-Soler

Soci del Zooclub n.º 32.237
www.jordicanal.com
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Alpaca

Zoolidari
POSA’T LA GORRA 2015

U

na vegada més, l’associació de nens oncològics AFANOC va omplir de solidaritat el Zoo el passat 12 de desembre i
entre tots vam fer que la festa Posa’t la Gorra! tornés a ser la gran festa del càncer infantil. Prop de 5.000 persones
van visitar el Zoo i moltes més van comprar la gorra amb la qual ens cobrim el cap com a gest de complicitat amb
els nens que ho han de fer durant els seus tracaments.
Aquesta ha estat la gorra número 15, i AFANOC va voler encarregar-ne el disseny a una gran col·laboradora
seva des dels inicis, la Roser Capdevila, “mare” de les
arxiconegudes “Tres bessones”. Amb la nostra col·laboració, ajudem a obtenir recursos per mantenir La Casa dels
Xuklis –la casa d’acollida de l’Associació per les famílies
que s’han de desplaçar de les seves localitats per rebre
tractament als hospitals– i per garantir els serveis que
Afanoc ofereix a aquestes famílies.
Aquest any, com sempre, hi va haver tallers i actuacions
per a tots els gustos, per passar un matí ben entretingut.

Carme Lanuza, directora del Zoo, i Josep Pla, president d’AFANOC,
amb Roser Capdevila, en l’acte de presentació als mitjans de la
gorra número 15 al Zoo. Foto AFANOC.

Foto AFANOC.

L’acte central de la festa va ser conduït per l’Àngel Llàcer i hi van
participar els Falcons de Vallbona, el cor TNT-Oh Happy Day,
l’Enric Golmayo i en Cesc Casanovas, amb un espectacle de
clown, en Jeb Andrews i The Pinker Tones amb la col·laboració
especial de Silvia Pérez Cruz.
Si voleu més informació sobre l’AFANOC i com col·laborar-hi, visiteu els webs: www.afanoc.org i www.lacasadelsxuclis.org.

MÀGICS I GENEROSOS

A

mb l’ajuda de la Fundació Pare Manel i la màgia dels Reis, un any més hem contribuït a fer del
dia de Reis una jornada inoblidable per a tots els nens de Barcelona. Ens omple de satisfacció
poder repetir una acció que dóna felicitat tant al que rep com al qui dóna. Ens agrada veure
la cara il·lusionada dels nens que ens porten una joguina, i regalar-los un dia al Zoo. També imaginar-nos l’alegria dels nens que la reben gràcies a la feina impagable del Pare Manel i els seus voluntaris, que de l’1 de desembre fins al 4 de gener, ens van ajudar a recollir unes 1.000 joguines
i a fer-les arribar on feia
més falta.
La Fundació Pare Manel impulsa projectes per millorar
la qualitat de vida de totes les
persones que pateixen exclusió social i marginació als barris de Verdum-Roquetes de Barcelona, i
centra la seva activitat principalment en els àmbits
de la infancia/joventut, el món penintenciari i el
desenvolupament comunitari. Per a més informació
sobre la Fundació o com col·laborar-hi, podeu visitar
el seu web www.fundacioparemanel.org.

L’Eduard Borrajo, un dels voluntaris de la Fundació Pare Manel, en plena recollida de joguines.
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Zoo Club
“Esmorzar amb els ocells
que reciclen”: una activitat
dissenyada per a vosaltres
per Photo Logistics

P

hoto Logistics, empresa de serveis al fotògraf de natura, ens proposa una activitat en exclusiva
per als socis del Zoo Club per conèixer la
Vall dels Voltors, a La Terreta (Tremp) i observar aquests ocells
“recicladors” enmig del paisatge del Pallars Jussà. L’horari de l’activitat és de 09:30 h fins al migdia i val 80€ per grup (mínim 3
persones, màxim 8). Però l’aventura comença el dia abans amb
l’arribada a Areny de Noguera i allotjament a Casa Domènec (mitja pensió, 47€/persona, nens fins a 4 anys 17€ i nens de 4 a 10 anys
22€). Informació i reserves a T. 638887681 o info@photo-logistics.
com. Trobareu informació detallada d’aquesta sortida a l’apartat d’Ofertes i Novetats de la secció del Zoo club del nostre web
www.zoobarcelona.cat.
Photo Logistics col·labora amb projectes de conservació d’espècies amenaçades en diversos hàbitats i està compromesa amb
la preservació de la biodiversitat i la millora de les condicions de
vida al medi rural. El benestar dels animals fotografiats i els seus
hábitats és prioritari per als seus professionals, que han assumit
els codis ètics de les principals associacions dedicades a la fotografia de natura.

El cinema del futur per als
nostres socis!

S

i us agrada el
cine, no podeu deixar
passar la proposta que
ens fan per a vosaltres
els Cines Full del Centre Comercial Splau i els
Cines El Punt de Cerdanyola: 2x1 de dilluns a
dijous no festius, preu
especial de 4,90€ per persona en les matinals infantils de dissabte i diumenge per a tota la família i regal d’1 entrada gratuïta
per a tots els socis que facin anys (prèvia presentació del DNI i el
carnet de soci).
Els menors de 12 anys han d’anar sempre acompanyats d’un
adult. Promocions no vàlides en dies festius. Aquests descomptes
no són acumulables entre si ni amb altres promocions dels cinemes, i si un soci opta al regal d’aniversari, els seus acompanyants
han de pagar el preu normal de l’entrada.
Ben comunicats i amb 3.700 places d’aparcament gratuïts, els
Cines Full i El Punt ofereixen tots els avenços tecnològics per fervos sentir immersos dins de l’acció: Dolby Atmos, les millors ulleres 3D, gran qualitat de projecció i sales de gran comfortabilitat.
Més informació a www.elsmillorscines.com.

Nous preus en
la restauració
del zoo

Activitats per a aquesta
primavera

E

stigueu atents als vostres correus electrònics! Ben aviat us informarem amb detall de diferents activitats que estem preparant
per a vosaltres: torna el taller “Planta el teu primer enciam”, que
ens oferirà al Zoo la Granja Aventura Park els dies 15 i 22 de maig (accés
lliure sense reserva); els nostres amics de l’Institut Català d’Ornitologia
(ICO) ens estan dissenyant una sortida especial per veure ocells; i continuem fent el joc d’identificació d’animals “Qui és
Qui” per a totes les famílies
interessades a visitar el Zoo
d’una manera diferent.
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A

partir d’ara, les vostres consumicions als bars, restaurants i
tots els punts de venda gestionats per l’empresa SEHRS al Zoo, us costaran menys! Des d’una mossegada ràpida fins a un bon àpat, amb un 15% de
descompte. I els mesos de juliol i agost,
el descompte s’incrementa fins al 25%.
Al Zoo, hi trobareu una àmplia oferta de
restauració, que inclou també menús
especials sense gluten i les vostres llaminadures preferides!

UN CLUB PLE D’AVANTATGES!

Zoo Club

En trobareu informació actualitzada
i amb tots els detalls a l’apartat
del Zoo Club del nostre web

Avantatges permanents:

WWW.ZOOBARCELONA.CAT

➠
➠
➠
➠
➠
➠
➠
➠
➠
➠
➠

Entrada al Zoo tots els dies de l’any i sense haver de fer cues.
ENTRADES GRATUÏTES DEL ZOO per obsequiar els vostres amics i familiars
(descarregables de l’apartat de socis del nostre web).
Descompte especial en les nostres ACTIVITATS EDUCATIVES.
Un ANIVERSARI DIFERENT AL ZOO a preu d’amics.
Descomptes especials als centres de restauració del Zoo gestionats per SERHS.
10 % de descompte al RESTAURANT LA DAMA DEL PARAIGUA, de VilaplanaCompass Group, al centre del parc.
10% de descompte a les BOTIGUES DEL ZOO.
HAPPY FOTO del Zoo a un preu especial.
10 % en els COTXETS ELÈCTRICS i preu especial al TRENET ELÈCTRIC.
20 % de descompte al TIBIDABO.
Fer-te AMIC DEL ZOO a partir dels 18 anys i així ajudar-nos encara més, en
persona i de manera desinteressada, en activitats diverses al parc.

Descomptes temporals:
Illa Fantasia
www.illafantasia.com
Costa Brava Verd Hotels
i Petits Grans Hotels de
Catalunya
www.costabravaverdhotels.com
Museu Olímpic de Barcelona
www.museuolmpicbcn.cat
Tabía Safaris
www.tabiasafaris.com
Odontquality
www.odontquality.cat
Poble Espanyol de Barcelona
www.poble-espanyol.com
Delta Turístic & Rent
www.deltaturistic.com
Bioparc València
www.bioparcvalencia.es
Indonature
www.indonaturetravel
Apadrinament per a l’Institut
Jane Goodall “Chimpamig@s”
www.janegoodall.es

Museu de la Xocolata
www.museuxocolata.cat
Grup SERHS: Asseguris, cursos
HumanSerhs, Vilars Rurals Serhs,
Sant Hilari Aventura
www.serhs.com
Topludi
www.jocsalairelliure.cat
Catalunya en Miniatura
i el Bosc Animat
www.catalunyaenminiatura.com
Parc Olímpic del Segre
www.parcolimpic.cat
Albergs urbans Equity Point
www.equity-point.com
Granja Aventura Park
www.granjaaventurapark.com
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona MACBA
www.macba.cat
CiviClub, plataforma on line
que premia les accions positives.
www.civiclub.org

Casanova Foto
www.casanovafoto.com
Clubs Claror
www.claror.cat
Orixà Viatges
www.orixa.com
Sembra
www.sembra.cat
Hospital Veterinari Montjuïc
www.hvmontjuic.com
Espais de la Fundació
Catalunya-La Pedrera: tallers
de La Pedrera, Món Sant Benet,
MónNatura Delta de l’Ebre
i MónNatura Pirineus
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com
Skating Club
www.skatingclub.cat
Photo Logistics,
sortida a la Vall dels Voltors
www.photo-logistics.com
Cines Full i cines El Punt
www.elsmillorscines.com

I no oblideu que… Si domicilieu la vostra quota, us farem un regalet!
Aprofiteu una visita al Zoo i us atendrem a l’Oficina del Zoo Club.

✃
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COCODRIL DE SIAM
Crocodylus siamensis

DADES BIOLÒGIQUES

ECOLOGIA

■ Pes: 60 - 70 kg

■ Distribució:

■ Llargària: 3 - 4 m

La seva àrea de distribució originària abastava bona part del sud-est asiàtic

■ Incubació: 80 dies

i les illes de Java i Borneo, però en l’actualitat ha gairebé desaparegut de la

■ Nombre d’ous: 20 - 50 ous

major part dels països on vivia.

■ Longevitat: 40 - 50 anys
■ Reproducció: Ovípara

■ Hàbitat:

■ Alimentació: Carnívora

Viu en cursos d’aigua dolça de corrent lent, llacunes i pantans de les zones

■ Vida social: Gregària

tropicals de poca altitud del sud-est asiàtic.

FITXA TÈCNICA
CLASSIFICACIÓ
■ Classe: RÈPTILS
■ Ordre: CROCODILIS
■ Família: CROCODÍLIDS
■ Espècie: SIAMENSIS

➚

■ Gènere: CROCODYLUS
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COCODRIL DE SIAM
Crocodylus siamensis

SITUACIÓ DE L’ESPÈCIE
És una de les espècies de cocodrils més amenaçada en estat salvatge, fins al punt de que l’any 1992 es va arribar a pensar que
estava completament extingida en llibertat. Un temps desprès,

Extint

però, es van descobrir petites poblacions en regions recòndites

Extint en estat salvatge

de Tailàndia, Vietnam, Laos i Cambotja, i ara es creu que el seu
nombre en llibertat pot estar al voltant d’uns 5.000 exemplars.
Curiosament, és un animal força comú en captivitat, ja que es

En perill crític

cria per obtenir la seva valuosa pell.

En perill

Les principals amenaces a les que està sotmès són la transformació de seu hàbitat selvàtic en terrenys agrícoles i l’excés de
caça per obtenir la seva pell o aconseguir femelles adultes per

Vulnerable

a les granges de reproducció. En moltes zones de la seva àrea

Gairebé amenaçat

de distribució, la població local els protegeix en considerar-los
animals sagrats.
Segons les llistes vermelles de la UICN (Unió Internacional per

Preocupació menor

a la Conservació de la Natura), preparades per la Comissió de la
Supervivència d’Espècies, la situació del cocodril de Siam (Crocodylus siamensis) és de EN PERILL CRÍTIC.

ESCALA DE LA UICN
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NOMBROSES

DESCOBREIX ELS NOSTRES RESTAURANTS:

SABANA BURGER
BURGER EL
EL TERRARI
TERRARI LA
LA GRANJA
GRANJA LES
LES ÀGUILES
ÀGUILES LA
LA CABANA
CABANA
SABANA
HAMBURGUESERIA

HAMBURGUESERIA

CAFETERIA - BUFFET

GRILL

SNACK

Tel: 93 703 28 28 – restauracio.zoo@serhs.com – www.serhsfood.com

Més de 40.000 persones ens confien la seva nutrició
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Medi ambient

Benvingudes
papallones!

A

l’espai de la Granja hi tenim dos
jardinets dedicats a la vida silvestre.
El llac que es va fer expressament
perquè proliferessin les granotes està tenint
molt d’èxit i a la primavera ja podreu sentir els
primers CROACS!! cantant a tota marxa.
L’espai del costat del llac, està dedicat a les
papallones. Per preparar-lo hem fet noves
plantacions de flors i plantes nutrícies, per
procurar que les papallones del jardí trobin un
espai on fer tot el cicle de ou-eruga-crisàl·lide i
papallona.
S’han plantat 50 dimorphotecas, 50 gaures,
20 lantanes, 10 lupinus, 20 rudes i 30 plantes
aromàtiques com farigoles, romanis i espígols.
L’equip de voluntaris del Parc Salut Mar, que
ens ajuden a fer tasques de jardineria al Zoo
dins del projecte de “Voluntariat de Persones
amb trastorn mental greu”, han estat els
encarregats de plantar-ho tot i deixar el jardinet
de les papallones en perfecte estat de revista.
Esperem que a les papallones els hi agradi
també i pugueu gaudir,aquesta primavera,
d’aquests meravellosos animals.

A

A

m

A
A
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Medi ambient

Residus
2015

E

l balanç total de la producció
de residus del Zoo l’any 2015
ha estat de 1.500,38 Tones,
de les quals més del 90% s’ha portat a
plantes de reciclatge i només el 10 % s’ha
portat a l’abocador.
Aquestes restes, les classifiquem en 21
fraccions diferents per poder fer una
eliminació responsable i portar-les a
plantes de reciclatge.

RESIDUS

RESIDUS 2015 (TONES)

% RESPECTE EL TOTAL

Resta/ Banal
Envasos
Paper/Cartró
Fems
Matèria orgànica
Runa/restad.
Fusta
Matèria vegetal
Vidre
Piles
Tòners
Llaunes
Olis
Ferralla
Fluorescents
Animals morts
Residus sanitaris
Residus especials
Mòbils
Roba
TOTAL

143,26
35,84
19,65
675,22
325,00
68,71
19,04
199,90
5,7
0,03
0,024
0,225
0,5049
3,94
0,074
2,434
0,1512
0,532
0,05
0,10
1.500,38

9,55%
2,39%
1,31%
45,00%
21,66%
4,58%
1,27%
13,32%
0,38%
0,00%
0,00%
0,01%
0,03%
0,26%
0,00%
0,16%
0,01%
0,04%
0,00%
0,01%
100,00%

La producció major ha estat la de fems,
seguit de la matèria orgànica barrejada
i de restes de matèria vegetal, els quals
entre les tres fraccions completen el 79%
del total de residus.
La fracció de banal, que és la que va a
l’abocadori que s’ha d’intentar minimitzar
perquè no és reciclable ha disminuït un
10% respecte l’any passat gràcies a les
polítiques de reciclatge.
El Punt verd, on estan acumulats tots els
residus del Zoo, segueix tenint molt èxit
entre el nostre públic i els escolars que
ens visiten, ja que gràcies a jocs, plafons
i vídeos, es pot fer un recorregut dels
principals residus del Zoo i aprendre com
es pot fer el reciclatge de les diferents
fraccions.

Asfaltat ecològic

A

quest mes de febrer s’ha fet l’asfaltat d’algunes parts dels paviments del Zoo, exactament 4.400 m2 que s’han fet nous per
substituir àrees que estaven molt deteriorades. La particularitat d’aquest asfaltat és que podem dir que és un asfaltat ecològic.
Tot i que sembla una mica estrany que es pugui parlar d’asfalt ecològic, també en aquest àmbit s’estan fent esforços per
minimitzar la contaminació ambiental.
Aquest asfaltat, anomenat RSGreenAsphalt aprofita asfalt vell i deteriorat, l’escalfa i el torna a reutilitzar per tornar a fer el nou paviment.
Aquest sistema que ja s’ha utilitzat en altres zones de la ciutat dóna molt bons resultats, aconsegueix estalviar energia i residus.
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El nostre món
Els 100 millors llocs del per anar a veure fauna

CORCOVADO: L’ESPAI MÉS
(BIO)DIVERS DEL MÓN
A l’extrem sud-oest de Costa
Rica, s’adentra al mar una
península mundialment
reconeguda com l’àrea de
major activitat i diversitat
del planeta per la fauna
i la flora, que rep el nom
Península de Osa.

L

a seva riquesa de flora i fauna és d’allò més amplia, reunint més de 700 espècies de plantes, més de 100 de rèptils, més de 50 d’amfibis, unes 140 de mamífers i més de
400 d’aus. A tot això, s’hi ha de sumar les més de 8.000 espècies d’insectes que s’hi poden trobar, i les desenes d’espècies de
peixos, tant d’aigua dolça com salada, que habiten a les seves
llacunes, maresmes o rius, i a la franja costanera que està inclosa
en el marc del parc natural (unes 5.375 ha marines).
A més, el Parc té una orografia d’allò més interessant, que permet l’existència de grans matisos en la vegetació modulant els
hàbitats, i creant diferents ambients boscosos –tant de bosc primari com secundari–, que permeten una distribució molt variada d’especies d’ocells, mamífers, rèptils i amfibis.
A l’area de Corcovado hi ha 5 estacions biològiques –o refugis–,
sent la més important Estación Sirena, situada a la part oest del
Parc Natural, a uns escassos 1.000 m de la costa. El sistema de
senders recorren el Parc de dalt a baix i, tot i que es permet l’accés a tots ells sense guia, és molt recomanable comptar amb
l’ajuda deis guardes del Parc i guies de natura que ofereixen tant
les oficines del Parc com els establiments o “lodges” propers a
Corcovado, ja que és fàcil perdre’s i també obviar moltes de les
espècies del Parc de caràcter més esquiu i feréstec.
Els accessos més coneguts per atacar el Parc són, pel sud, des
de Puerto Jiménez, i pel nord des de Bahía Drake. Tots dos
tenen un accés ràpid en bot que triga una hora i poc de trajecte fins les platges del Parc. No es pot accedir amb vehicle propi, així que l’única alternativa al transport marítim, és
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la de caminar des dels accessos fins les diverses estacions biològiques, fet que ens pot suposar una inversió de temps de més
de vuit hores. Aquesta opció no és gaire recomanable. Generalment els guardes comenten que no és gaire segur desplaçar-se
al llarg de la costa, tant per la força de les corrents marines, com
per la fauna que habita en aquestes àrees. De fet, s’han de creuar
diversos rierols, que augmenten en profunditat durant la marea
alta, i els quals solen estar infestats de cocodrils i solraigs. Les
platges tampoc són gaire segures, ja que constantment són patrullades per jaguars i pumes, que busquen tortugues marines
que hagin embarrancat a la sorra de platja, o hagin sortit a pondre els ous.
També te el seu interès aproximar-se al Parc pel mar, ja que en
tot el trajecte hi ha quelcom que veure, a més de l’espectacular
bosc tropical menjant-se la costa, ordes de dofins resseguint les
barques, serps marines desplaçant-se per la superfície, mascarells bruns Sula leucogaster volant a tocar de l’aigua o centenars
de pelicans bruns Pelecanus occidentalis i fragates Fregata magnificens, sobrevolant i posant-se en els illots que anem trobant
de camí. Cal parar especial atenció als nius de fragates que hi
ha a la costa, sempre a sobre dels arbres, on es poden observar
els mascles amb el sac gular inflat totalment i d’un color vermell
espectacular.
La primera recomanació que cal seguir a l’entrar al Parc però, és
la de portar botes d’aigua. El terreny, extremadament mullat i
fangós, degut a l’abundància gairebé diària de pluges –influenciat pel clima del Pacífic–, és una molèstia constant si no es va degudament equipat. A més, unes bones botes de canya alta o les
mateixes botes d’aigua, ens protegiran les cames de mosquits, i
qui sap si ens podria estalviar algun ensurt amb algun rèptil. De
fet, n’hi ha un d’especialment perillós, no per ser el més verinós
de Corcovado –i això que és mortal de necessitat–, sinó per que
sempre el podem trobar a peus deis camins, esperant algun petit mamífer distret, la fer-de-lance Bothrops asper. També hi ha

present un altre ofidi altament perillós, l’oropel Bothriechis
schlegelii, de mida molt petita i que s’especialitza en enroscarse
a les flors i fulles, esperant els colibrís que vagin a alimentar-se
o als amfibis que vagin a pondre els ous. De fet, a aquesta serp,
els indígenes la coneixen pel nom de “el beso de la muerte” –el
petó de la mort– per que sempre està situada a l’alçada del cap
o el coll, fet que afavoreix que la seva mossegada, normalment
a la cara sembli un petó fatal.
De quant en quant, al camí es troben marques de branques i
fulles, situades en forma de creu, que els guardes Interpreten
ràpidament, ja que és un sistema de comunicació entre ells
per advertir dels perills o ítems a observar. Aquestes marques
generalment solen assenyalar, o bé una serp verinosa enroscada i camuflada, o bé alguna petjada d’algun mamífer de gran
mida –en especial les de grans felins–.

Els tamàndues o els peresosos, són més fàcils d’observar en qualsevol punt de parc, al igual que els micos, que amb molta freqüència s’observen en qualsevol lloc, i en grups força grans. En aquest
punt, és un dels pocs de tot Costa Rica, on es poden observar les
quatre espècies que hi ha al país: el caputxí de cara blanca Cebus
capuccinus, la mona esquirol Saimiri sciureus, la mona aranya Ateles geoffroyi i l’udolador Alouatta palliata. De fet, rar
és el dia que no ens desvetllaran, amb les primeres llums del
matí, els crits brutals i ensordidors dels udoladors.
A Corcovado hi ha una gran diversitat d’aus. De fet, en
aquest punt de gran interès pels ornitòlegs hi ha 1 espècie
endèmica, i fins a 17 subespècies exclusives d’aquella àrea.
A més, recentment hi ha hagut recurrents cites d’harpia
Harpia harpia, una de les rapinyaires més escasses del món,
i probablement la més emblemàtica dels boscos tropicals,
extirpada del parc des de fa més de 20 anys.

Al tractar-se de terreny fangós, les petjades dels jaguars, tapirs
o pumes, queden molt marcades al terra, i perduren fins que algun vianant despistat o un altre animal, les trepitja. De fet, el depredador més gran de tot Corcovado, i que manté una població
no gaire contundent, és el jaguar Panthera onca. Al ser d’hàbits
nocturns, si se l’observa, sol ser a les primeres o darrers hores del
dia, a la platja o a les escasses clarianes del bosc. A la resta de
la selva, és gairebé impossible, tant pel seu comportament, com
pel seu espectacular camuflatge. Menys habitual però possible,
és trobar algun puma Puma concolor reposant a sota els arbres i
defugint les calors de les hores centrals del dia, igual que el tapir
de Baird Tapirus bairdii, que manté una població d’importància a
la península de Osa, i que també es pot observar entre la vegetació, dormint plàcidament.

A aquestes espècies tant importants i icòniques s’hi afegeixen una
gran representació de molts d’ordres d’ocells del nou mon, des
dels acolorits tucans –com el tucà de bec bru Ramphastos swainsonii–, fins als espectaculars trogons –com el de Baird Trogon
bairdii– amb els seus cants aflautats, multitud d’espècies
de colibrís –entre els que destaca l’abundant colibrí de
cua rogenca Amazilia tzacatl–, diverses classes de tàngares de combinacions de colors indescriptibles i radiants
–com ara la tàngara multicolor Tangara larvata, el dacnis
blau Dacnis cayana, la tàngara de Costa Rica Ramphocelus
costaricensis, o la tàngara blava Thraupis episcopus–, els
acolorits manaquins, entre els que destaca el manaquí de
cap vermell Pipra mentalis, més conegut per fer una parada nupcial espectacular tot lliscant per les branques dels
arbres i arbusts, o els impressionants i gegantins picots,
especialment el picot ratllat Dryocopus lineatus i el picot
de bec d’ivori Campephilus guatemalensis.
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El nostre món
A més és un bon lloc per observar guacamais vermells i
grocs Ara chloroptera, quan s’apropen als avellaners de la
costa a alimentar-se, mentre ens sobrevolen constantment
multitud de zopilots negres Coragyps atratus i algun zopilot
reial Sarcoramphus papa. També és comú observar motmots de coroneta blava Momotus lessonii, o com li diuen
els guies autòctons, el “quetzal dels pobres”, a més de l’espectacular i esquiu Jacamar cua-rogenc Galbula ruficauda.
També son destacables les aus marines o aquàtiques, com
ara els ardèids, amb una representació variada que inclou el
bernat americà Ardea herodias, el martinet tricolor Egretta
tricolor o l’agró tigrat Tigrisoma mexicanum, i els tresquirniòtids, com l’ibis blanc Threskiornis albus o el becplaner rosat

Platalea ajaja, o els ocells de coll de serp o anhingues, com
l’anhinga sudamericà Anhinga melanogaster.
Ara bé, si el que es vol, és observar aus amb una certa facilitat
i abundància, el millor és fer algun recorregut pels extrems del
parc, ja que l’abundant vegetació, deixa pas a zones de bosc
més dispers amb àrees més obertes, que faciliten notablement l’observació.
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Àlex Mascarell
Departament de Suport i Producció del Zoo de Barcelona

El racó de la tireta

El cuc del pi
S

óc el “cuc del pi” també conegut pel nom de “processionària del pi” o “Thaumetopea pityocampa”. Quan
és hivern visc amb una mena de bossa de cotó, semblant als núvols de sucre que venen a les fires, a les
branques d’alguns arbres, però el que més m’agrada per alimentar-me és el pi.

Quan arriba la primavera, baixo pel tronc de l’arbre amb filera amb les meves germanes una darere l’altra, i sabeu per què?
doncs per què un cop a terra els ocells ens confonguin amb branquetes d’arbre i ens deixin ben tranquil.les.
I així amb filera, guiades per la més llesta, busquem un lloc per soterrar-nos i fer la muda.
A l’estiu, al mes de juliol, sortiran papallones que pondran els ous a les branques del pi, d’on tornaran a sortir noves erugues
a la primavera.
El nostre vestit es de color taronja fosc i ple de pèl molt petit, que es dispersa per l’aire si ens molesten. Podem donar-te
picor d’ulls, irritar-te la pell (urticària), coïssor, inclús inflamar-te el coll i la cara.
Així que recorda, si ens veus pel Parc, millor que no t’acostis i si per accident
ho fas, acut tot seguit al Servei Mèdic del Parc, on et milloraran aquestes
molèsties, amb gel i, si cal, algun antihistamínic.

Montse Celades. Servei Mèdic del Zoo
Il·lustració. Jordi Fàbregas
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Recerca i conservaciò
Sovint competeixen per l’alimentació, el bosc o l’aigua.
En aquest conflicte desigual, l’Institut Jane Goodall
treballa per harmonitzar els seus interessos.

A

Ximpanzés i humans, veïns a Senegal

Senegal, hi ha entre 200 i 500 ximpanzés de l’Àfrica de
l’Oest (Pan troglodytes verus), tots ells situats al sud-est del
país, esdevenint la població més septentrional de l’Àfrica.
Precisament, la IUCN, Unió Internacional per la Conservació de la Natura, classifica aquesta regió com una àrea de prioritat excepcionalment important per a la preservació d’aquesta
subespècie en perill, de la qual en tot Àfrica en queden només
entre 21.300 i 55.600 individus.
L’any 2010, es va crear la Reserva Natural Comunitària de Dindéfélo amb l’objectiu de la conservació del ximpanzé, els recursos naturals i el desenvolupament sostenible de la població
local. Un acord entre l’Institut Jane Goodall Espanya (IJGE) i la
Comunitat Rural de Dindéfélo ho va fer possible. Ocupa gairebé
14.000 hectàrees i es troba dins de la regió de Kédougou, al sudest de Senegal, limitant a l’est amb el riu Gàmbia, i al sud-oest
amb Guinea.

Quines són les amenaces concretes a les que
s’enfronten els ximpanzés en aquesta regió?
DESTRUCCIÓ I ALTERACIÓ DE L’HÀBITAT
En aquella zona és habitual la tala d’arbres i la posterior crema
(slash-and-burn) per obrir nous camps de cultiu abans de l’estació
de pluges. La majoria de gent viu de l’agricultura de subsistència
i sovint conreen en indrets originàriament forestals. L’alteració
del bosc és especialment crítica, ja que es tracta d’un corredor
natural entre les poblacions senegalesa i guineana. Així doncs,
Bosc talat per a cultivar-hi arròs.
Maig 2014
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potencia la fragmentació i l’aïllament dels
grups i es redueixen les
possibilitats d’intercanvi genètic.
La població local també accedeix al bosc per
obtenir fusta, bambús
i escorça d’arbres com
el barke (Piliostigma
thonninguii) per a la
construcció, així com
d’altres productes forestals, fet que accelera
la degradació del bosc.
Mapa de Senegal. Reserva.
S’estima que s’ha perdut un 80% de la massa boscosa original de l’Àfrica occidental des de la dècada dels
80, afectant tant els ximpanzés com les precipitacions, que han
disminuït en aquesta regió de manera més ràpida que en altres
zones més àrides del Sahel.

COMPETÈNCIA PELS RECURSOS
Els ximpanzés i la població humana sovint fan ús dels mateixos
recursos vegetals i hídrics.
Un dels principals problemes és la competència per diversos
fruits, com ara: baobab (Adansonia digitata), goumbambe (Cola
cordifolia), diabhe (Tamarindus indica), thiouko (Lannea sp.), nete
(Parkia biglobosa) o lare (Saba senegalensis).
Aquest últim, el lare, és una liana
que produeix un fruit que centra
la dieta dels ximpanzés, sobretot
entre els mesos de maig i juliol,
quan hi ha escassetat d’altres fruits.
Malauradament, aquesta espècie
també és molt popular entre els senegalesos.
La gent sol obrir el fruit, una mica
àcid, per la meitat i afegir-hi sucre
abans de menjar-se’l. De tota manera, l’autoconsum no és tant preocupant com la recol·lecció massiva que es fa als boscos de pobles
de la reserva, per vendre camions

Recerca i conservaciò
El projecte de conservació del ximpanzé de l’Àfrica de l’Oest
que porta a terme l’Institut Jane Goodall al Senegal des de fa
anys, ha rebut diverses beques i ajuts econòmics del Programa
de Recerca i Conservació de la Fundació Barcelona Zoo.
sencers de sacs de lare destinats a ciutats on es comercialitza
a gran escala i es consumeix en forma de fruit o beguda. En
poblacions que viuen de l’agricultura, la venda de lare, abans
d’iniciar la temporada de cultius, les proveeix d’una important
font d’ingressos. La reducció d’aquest fruit en certes zones pot
impactar molt negativament en els ximpanzés, que es poden
veure obligats a migrar.
Pel que fa a l’aigua, el problema es fa especialment patent durant l’estació seca (novembre – maig), quan els rierols s’assequen
i llavors, tant els ximpanzés com les persones competeixen per
l’accés als pocs punts d’aigua permanents que hi ha.
És habitual que les dones vagin a netejar la roba al rierol, el mateix lloc on primats i altres animals van a beure aigua, i prop d’on
creix la vegetació de la qual s’alimenten a on construeixen els
nius. La presència dels ximpanzés intimida i espanta molt a les
dones, que solen abandonar l’activitat i marxar corrents tan bon
punt noten la seva presència. Alhora, si les persones s’endinsen
al bosc per obtenir aigua, pot forçar als ximpanzés a retardar el
consum d’aquesta, a desplaçar-se a zones habitades per altres
comunitats o a defensar el seu propi territori.
A Senegal, no hi ha caça o tràfic de cries de ximpanzés, ja que les
creences de la població prohibeixen alimentar-se d’aquests primats, fet que no passa en d’altres països africans, on el bushmeat
és un problema seriós. De tota manera, els ximpanzés d’aquesta
zona solen creuar la frontera amb Guinea, país exportador de
primats víctimes del tràfic il·legal.

AMB L’OBJECTIU DE CONSERVAR
Davant totes aquestes amenaces, l’Institut Jane Goodall ha engegat diverses iniciatives. Des de l’any passat i en col·laboració
amb l’organització Trees For the Future, s’estan impulsant els forest gardens. Es tracta d’un sistema de producció agroforestal
que combina diverses varietats d’arbres i cultius, i que permet
abastir les famílies de productes per l’autoconsum, així com per
la venta en mercats locals. Les zones triades per conrear queden
fora del bosc i, a més, es fa de manera sostenible, utilitzant vegetació com a barrera i font de pesticides naturals.

Fruit de lare (Saba senegalensis)
consumit per un ximpanzé.
Maig, 2014
També s’ha desenvolupat un viver forestal de plantes autòctones, que pretén ser una matèria prima de la futura restauració ecològica. De moment, compta amb 12 espècies de plantes
diferents, amb un total de 800 peus, però amb l’objectiu de ser
ampliat. Per a la construcció del viver s’ha comptat amb l’ajut de
l’associació de dones de Dindéfélo Nafaa Ladde.
En els darrers mesos, estudiants de la Universidad de Huelva,
juntament amb membres del Departament Agroforestal de l’IJGE, han estat duent a terme un inventari forestal de la reserva.
Tota la informació obtinguda servirà per tenir un control de les
espècies vegetals que abunden i en quines zones es troben, per
tal de minimitzar la competència entre humans i ximpanzés a
l’hora de consumir recursos.
Per a més informació:

https://janegoodallsenegal.wordpress.com/
i http://www.janegoodall.es/es/kedougou.html
Marina Ramon Gorina. Biòloga i investigadora de l’IJGE a Senegal.

Ximpanzé recol·lectant baobab
(Adansonia digitata).
Novembre, 2014

Imatge captada per una càmara trampa d’una ximpanzé femella
i la seva cria alimentant-se a un punt d’aigua permanent.
Gener, 2015
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Ecoiniciatives
La increïble història de Motambo,
el ximpanzé que va tornar a la vida

L’equip de l’Institut Jane Goodall (IJG) del Congo
ha aconseguit salvar-lo, rehabilitar-lo i reintroduir-lo a la selva!
Quan Motambo va ser rescatat d’uns traficants il·legals, el jove ximpanzé estava a punt de morir.
Amb ferides greus al canell i al maluc, patia una infecció per tètanus tan seriosa que no podia ni tan
sols obrir la boca o empassar. No hi ha cap dubte que no hauria sobreviscut sense la intervenció
immediata de l’equip veterinari de l’IJG al Congo.
Afortunadament per al petit ximpanzé, el personal de Tchimpounga, dirigit per la
veterinària gallega Rebeca Atencia, estava preparat per a aquest repte i va fer tots els
possibles per salvar-li la vida.
Van caldre llargs dies i nits de cures intensives, diverses medicines, paciència i un
gran esforç de tot l’equip, però Motambo finalment se’n va sortir i es va recuperar.
A poc a poc, amb l’acompanyament de les cuidadores, va ser presentat a altres
ximpanzés i va aconseguir fer amics i guanyar confiança.
Ara, gràcies al suport dels socis Chimpamigos de l’Institut Jane Goodall,
Motambo també té la possibilitat de tornar a viure a la selva! En efecte,
Motambo i altres ximpanzés del seu grup han estat enviats recentment
a l’illa de Ngombe, a la Reserva natural de Tchimpounga, on hi ha boscos
naturals protegits així com instal·lacions de l’IJG per supervisar-los
i donar-los menjar com a complement de la dieta natural a mesura
que es van adaptant al nou entorn. En un emotiu vídeo penjat
a www.janegoodall.es pots veure com
ha crescut i la selva on viu. També pots ajudar a recuperar
més ximpanzés orfes apadrinant-los com a soci@
Chimpamig@, amb un 75% de desgravació fiscal!
La teva ajuda marcarà una diferència.
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Els termiters

o és fàcil veure els tèrmits, petits insectes colonials
que viuen sempre sota el sòl o a l’interior d’arbres
morts, evitant la llum (lucífugs) per protegir-se dels
seus possibles enemics. A més, a part de les dues úniques espècies europees, són majoritàriament tropicals i ocupen boscos o sabanes d’Àfrica, Amèrica del Sud o
Austràlia. En aquests llocs són ben visibles els nius de terra
que s’eleven des del terra, els termiters. Alguns d’ells tenen
unes dimensions espectaculars (de 2 a 8 m), i no només en
la seva part aèria, sinó també sota terra. Aquests insectes
isòpters només fan uns mil·límetres de llargada (excepte les
reines), però a cada niu hi viuen milions d’individus i, a més,
hi mantenen els seus rebosts, de manera que poden arribar
a formar estructures enormes.

Eduardo Saiz / Biòleg i il·lustrador / esaizburgos@hotmail.com

Els tèrmits mengen principalment fusta morta, digerint la cel·lulosa
gràcies a microorganismes simbionts que viuen en el seu compartimentat tub digestiu, un microecosistema habitat per protists com
el Trichonympha, que al seu torn transporten diferents espècies de
bactèries simbionts amb funcions diverses, un món invisible però
fascinant que els científics estan descobrint a poc a poc. Algunes
espècies de tèrmits utilitzen els seus excrements per cultivar fongs
exclusius que els serveixen també d’aliment.
A cada colònia hi conviuen 3 o 4 castes d’individus amb morfologies i funcions diferents, de forma semblant als himenòpters (formigues, abelles, vespes…), tot i que no estan emparentades.
És interesantíssima l’activitat que transcorre en els racons foscos del
termiter i és fonamental per als processos biològics de les sabanes
seques, que sense aquests petits animals no serien el mateix. Res
millor que uns dibuixos per conèixer aquest món subterrani.

A cada termiter hi ha una femella reproductora, la reina i un
o diversos mascles reproductors. L’abdomen de la reina està
ocupat totalment pels seus ovaris hipertrofiats i passa la seva
vida posant milers d´ous al dia. Aquarel·la.

Obrera adulta cuidant ous i obrera jove. Són femelles
estèrils que constitueixen la casta més abundant. Algunes espècies formen colònies nombrosíssimes que
compleixen una funció ecològica considerable reciclant la fusta morta. Aquarel·la.

Cada espècie de tèrmits té el seu
niu característic. Aquest model
dibuixat respon als termiters més
espectaculars, les anomenades
“catedrals” de la sabana africana,
propis de generes com Macrotermes i construïts completament
amb terra, excrements i saliva. El
nucli central s’ha separat una mica
de la cavitat subterrània i s’han
“buidat” les càmeres i galeries per
veure’l millor, deixant només la
reina a la seva càmera de posta. La
meitat superior del nucli està ocupada per una massa d’excrements
en què els tèrmits cultiven fongs
com el Termitomyces. Llapis de grafit i aquarel·la.
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A més de tenir una orientació adequada, una autèntica
instal·lació d’aire condicionat allibera el nucli del niu
de la calor i el CO2 generat
per la intensa activitat biològica que té lloc en el seu interior. Fins i tot la humitat de
l’aire està regulada. Els tèrmits sempre es desplacen
per túnels que són reparats
immediatament quan pateixen alguna ruptura. Llapis
de grafit i tinta de color.

Ara bé, una font tan abundant de proteïnes té molts
depredadors, com el porc
formiguer Orycteropus afer,
un autèntic especialista en
foradar la duríssima paret
dels termiters. Mà esquerra
d’aquest excavador, en què
podem veure les seves fortes i enormes ungles. Aquarel·la i llapis de grafit.

A l’època reproductora surt a l’exterior una generació de mascles i femelles fèrtils proveïts
de dos parells d’ales iguals (d’aquí ve el nom d’isòpters), que coincideixen amb altres de
la seva espècie i inicien un vol nupcial que donarà lloc a noves reines i termiters. L’oreneta
de pit vermell Hirundo semirufa, l’abellerol Merops apiaster i l’abellerol carmesí meridional
Merops nubicoides són aus insectívores que aprofiten aquesta multitudinària presència
per saciar-se. Aquarel·la.

Hi ha castes de soldats, mascles estèrils, que defensen
el termiter de possibles atacs. Alguns disposen de fortes
mandíbules els músculs de les quals es troben al seu enorme cap quitinitzat, i altres llencen raigs de substàncies
tòxiques o enganxoses en una forma de defensa química
molt eficaç. Aquarel·la.
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Activitats
2016

ABRIL,
MAIG,
JUNY,
ESTIU 2016
CASALS DE ZOOLOGIA
Estiu 2016

DISSABTES
D’AVENTURA
➤ PER A NENS I NENES DE 4 A 11 ANYS.
ACTIVITAT PER ALS DISSABTES AL MATÍ.
Mitjançant jocs, visites a la col·lecció i les
instal·lacions dels animals....els infants
descobriran com els animals fan servir els seus
caps, potes, dits i cues per trobar aliment,
moure’s i viure en diferents hàbitats.

CALENDARI D’ACTIVITATS
2 d’abril
Els dofins
16 d’abril
Les girafes
7 de maig
Les serps
21 de maig
Els pingüins
4 de juny
Els lleons marins
18 de juny
Els orangutans
17 de setembre
Els cocodrils
Horari: dissabtes de 10.00 h a 13.00 h.
Preus:
Per als socis del Zoo- Club: 19,00 €
Per als no socis del Zoo- Club: 26,85 €
■ Només per als socis del Zoo- Club!
Inscripció per a tres Dissabtes d’Aventura
diferents, 42,66€
Inscripcions fins al dimecres anterior a
l’activitat.
Places limitades.
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ELS SECRETS DEL ZOO
➤ ACTIVITATS DE DIUMENGE AL MATÍ PER A PETITS I GRANS.
Compartiu experiències amb els infants. Descobrireu el Zoo com mai l’heu
vist. Gaudiu en família l’aprenentatge!

CALENDARI D’ACTIVITATS:
10 d’abril
El Zoo portes endins
15 de maig
Què vols saber dels mamífers aquàtics?
12 de juny
El Zoo portes endins
11 de setembre
Què vols saber dels mamífers aquàtics?
Horari: Diumenges de 10.00 h a 12.30 h.
Preus:
Família sòcia del Zoo- Club: 30,25 € per família (inclou 2 adults
i 2 infants). Suplement d’ 11,20€ per nen a partir del tercer.
Família no sòcia del Zoo- Club: 89,60 € per família (inclou 2
adults i 2 infants). Suplement de 17,90 € per nen a partir
del tercer.
■ Inscripcions fins al dimecres anterior a l’activitat.
Cal fer el pagament de l’activitat en el moment de la inscripció.
Places limitades.

DIES DE ZOO.
CURS 2015- 2016
➤ ACTIVITATS PER A NENS I NENES DE 5 A 13 ANYS.
Horari: de 9:00 h a 17:00 h per aquells dies de lliure disposició de
les escoles.
Cada un dels dies es tractarà un tema diferent d’una manera lúdica
i entenedora per a tots els infants.

29 D’ABRIL: ELS ANIMALS DEL ZOO.
Horari: de 9:00 h a 17:00 h.
Preus:
Soci Zoo- Club: 42,20 €
Soci Zoo- Club amb carnet de família nombrosa: 38,00 €
No soci Zoo- Club: 47,05 €
No soci Zoo- Club amb carnet de família nombrosa: 42,20 €
■ Cal fer el pagament de l’activitat en el moment de la inscripció.
Places limitades.

INFORMACIÓ

Tel.: 902 457 545 de 9:00 h a 20:00 h.
Tel.: 932 256 787 de 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 17:00 h,
de dilluns a dijous. Divendres de 9:00 h a 15:00 h
• Inscripcions a partir del dia 4 d’abril
escolazoo@bsmsa.cat

INFORMACIÓ I RESERVES:
www.zoobarcelona.cat

CASALS DE ZOOLOGIA.
ESTIU 2016
➤ PER A NENS I NENES DE 5 A 13 ANYS. ACTIVITATS PER A LES VACANCES ESCOLARS.
Si vols saber com treballem, d’on vénen els animals i veure’ls de més a prop...
Si vols conèixer nous amics i passar molt bones estones...
Ho trobaràs passant les vacances amb el Departament d’Educació!

PROGRAMA
22 i 23 juny*
27, 28, 29, 30 juny i 1 juliol

4, 5, 6, 7 i 8 juliol

11,12,13,14 i 15 juliol
18, 19, 20, 21 i 22 juliol

25, 26, 27, 28 i 29 juliol
1, 2, 3, 4 i 5 agost
8, 9, 10, 11 i 12 agost
16, 17, 18 i 19 agost**
22, 23, 24, 25 i 26 agost
29, 30, 31 agost-1 i 2 setembre
5, 6, 7, 8 i 9 setembre

Els animals de granja
Coneix el Zoo! 1
Coneix el Zoo! 2
Els ponis i els cavalls
Petits exploradors
Joves investigadors
objectiu: animals (fotografia 1)
Els animals de granja
Històries de cadells 1
Històries de cadells 2
About the Zoo
Els ponis i els cavalls
La fantàstica aventura aquàtica 1
La fantàstica aventura aquàtica 2
Els animals de granja
Coneix el Zoo! 1
Coneix el Zoo! 2
About the Zoo
Els ponis i els cavalls
Petits exploradors
Joves investigadors
Històries de cadells
La fantàstica aventura aquàtica
Coneix el Zoo!
Exploradors i investigadors
Els animals de granja
Històries de cadells
Els ponis i els cavalls
La fantàstica aventura aquàtica 1
La fantàstica aventura aquàtica 2
About the Zoo

5 a 8 anys
5 a 9 anys
10 a 13 anys
5 a 8 anys
5 a 9 anys
10 a 13 anys
8 a 10 anys
5 a 8 anys
5 a 9 anys
10 a 13 anys
9 a 13 anys
5 a 8 anys
5 a 9 anys
11 a 13 anys
5 a 8 anys
5 a 9 anys
10 a 13 anys
9 a 13 anys
5 a 8 anys
5 a 9 anys
10 a 13 anys
5 a 13 anys
5 a 13 anys
5 a 13 anys
5 a 13 anys
5 a 8 anys
5 a 13 anys
5 a 8 anys
5 a 9 anys
10 a 13 anys
9 a 13 anys

FESTES
D’ANIVERSARI
INDIVIDUALS
I EN GRUP
➤ PER A NENS I NENES (RECOMANADES
PER A INFANTS MAJORS DE 4 ANYS)
Celebra el teu aniversari al Zoo!
Acompanyats pels Educadors visitareu els
vostres animals preferits. I per suposat un
esmorzar especial per a tots els convidats amb
pastís d’aniversari.
… Us esperem!

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:

Tel.: 932 256 787 de 9:00 h a 14:00 h
i de 15:00 h a 17:00 h, de dilluns a dijous.
Divendres de 9:00 h a 15:00 h
escolazoo@bsmsa.cat

PROJECTES
PER A JOVES
ESTIU 2016
4, 5, 6, 7 i 8
juliol
11, 12, 13, 14
i 15 juliol

Socis de Zoo- Club
Socis de Zoo- Club amb carnet
família nombrosa/monoparental
No socis de Zoo- Club
No socis de Zoo- Club amb carnet
família nombrosa/monoparental

9:00 h a 13:OO h
9:00 h a 16:3O h
(no inclou dinar)
(inclou dinar)
Casal Casal Casal Casal Casal Casal
2 dies* 4 dies** 5 dies 2 dies* 4 dies** 5 dies
54,00 108,00 135,00 84,00 168,00 210,00
48,00

96,00

120,00

76,00

152,00

190,00

58,00

116,00

145,00

94,00

188,00

235,00

54,00

108,00

135,00

84,00

168,00

210,00

■ CONSULTEU ALTRES DESCOMPTES I PROMOCIONS!
Hi ha un servei de guarda d’infants de 8.00 h a 9.00 h).
Preu: 4,55 € per hora.
Places limitades.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DEL PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA

Passeig de Circumval·lació, 3 – 08003 Barcelona.
Horari de secretaria: 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 17:00 h, de dilluns a dijous. Divendres de 9:00 h a 15:00 h.

14 a 16 anys

Objectiu: animals
(fotografia 2)

14 a 16 anys

Horari: de 9:00 h a 13:00 h
(no inclou el dinar)

Horaris:
de 9:00h a 13:00h (no inclou el dinar)
de 9:00h a 16:30h (inclou el dinar)
Preus:

Els Grans Primats

Preus:
Socis de Zoo- Club
Socis de Zoo- Club amb carnet
família nombrosa/monoparental
No socis de Zoo- Club
No socis de Zoo- Club amb carnet
família nombrosa/monoparental

9:00 h a 13:OO h
(no inclou dinar)
Casal 5 dies
135,00
120,00
145,00
135,00

INFORMACIÓ

Tel.: 902 457 545 de 9:00 h a 20:00 h
Tel.: 932 256 787 de 9:00 h a 14:00 h i
de 15:00h a 17:00 h, de dilluns a dijous.
Divendres de 9:00 h a 15:00 h
escolazoo@bsmsa.cat

INFORMACIÓ I RESERVES

• Inscripcions a partir del dia 9 de maig
des del web: www.zoobarcelona.cat

39

Entreteniments
ACOLOREIX
1 Groc
2 Verd
3 Marró clar
4 Blau fosc
5 Rosa
6 Blau cel

UNA BONA SOPA
DE LLETRES AMB 17
ANIMALS. ELS TROBES?
DOFÍ – SERP – LLEÓ – ÒLIVA
CAMALEÓ – GIRAFA – CANGUR
ZEBRA – TIGRE – TAURÓ – MUSSOL
GUEPARD – TORTUGA – ELFANT
ÀGUILA – ÓS - RINOCERONT
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Educació

Mua, la zebra que parlava amb el vent

A

l’ombra d’unes ufanoses acàcies
nasqué la Mua, una bonica femella de zebra. Despuntava el dia i
el Sol saludava la recent nascuda amb un
raig daurat.
—Boc, boc, boc— va dir la mare per donar-li la benvinguda.
I tot mirant-la satisfeta, la va llepar amb
dolçor.
La Mua va obrir els ulls com unes taronges, i de cop va fer un saltiró i es va posar
dempeus. Va aixecar una mica el cap, mirà
a la mare i li digué: —oooooh que n´és de
bonic aquest lloc tan ple d’herba verda—
I tot mirant-se ella mateixa, la Mua exclamà: —estic plena de ratlles com tu,
mare, i m’agraden molt—.
La Mua es sentia molt feliç, tenia el que més
desitjava en aquest món. Sabeu què era?
Doncs una immensitat de sabana per galopar i galopar. Tot mirant la mare, amb els
ulls brillants d’alegria li va dir: —ara vinc
mare, no pateixis!—.
I sense que la sorpresa mare pogués badar boca la Mua, galopava i galopava per
la sabana. Era petita, però anava de pressa,

i les altres zebres de la manada la miraven
embadalides.
La Mua, cridava, reia, però sobretot corria.
El vent, que bufava una mica: fiiiiiii, fiiiiiii al
veure-la passar es va aturat encuriosit i li
va dir: —em vols acompanyar?—.

em parla?— I una veu una mica forta li
va contestar: —sóc el vent de la sabana
lleuger i ràpid, però sempre vaig sol. Em
conec tots els llocs, rius, llacs, els animals
que hi venen a beure... però ningú enraona amb mi. L’aire es va humitejar...el vent
plorava una mica.
La Mua, sens perdre ni un moment li va
dir: —no vull que estiguis trist, ni que et
sentis sol. Tu ens portes els núvols perquè
plogui, fas volar les llavors i les plantes i
arbres poden néixer arreu. Si vols, jo seré
la teva amiga, parlarem del que vulguis i
mentre tu rebufes i rebufes jo galoparé i
galoparé al teu costat.
I així va ser. La Mua va anar creixent menjant molta herba, i en acabar aixecava el
musell i cridava el seu amic el vent.
Van ser tan bons amics que el vent, en
agraïment, de cops bufava tan i tan fort
que la Mua volava...!!!
I a la sabana, els animals aixecaven els
ulls enlaire i deien: —adéuuuu Mua, torna
aviat—.
Ah, però sabeu? Hi havia uns animals que
no estaven contents: els lleons. Per què?
Doncs perquè sabien que aquella zebra
no l’agafarien mai!!!

Mua, estranyada de sentir aquell xiulet
que li parlava es va parar. —Qui és? Qui

Isabel Miquel. Il·lustració: Anna Suàrez.
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Coca-Cola, Coca-Cola Zero, el disc vermell i l’ampolla Contour són marques registrades de The Coca-Cola Company.
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SIMPLY CLEVER

Fabia LIKE Inicio
ŠKODA España

por

8.990€

ŠKODA AUTO
SIMPLY CLEVER
YEARS SINCE 1895

Llantas Aleación

Bluetooth

Volante Multifunción

Aire Acondicionado

El precio anunciado corresponde al modelo ŠKODA Fabia Like 1.0 MPI 60 CV - 44 KW. PVP recomendado para Península y Baleares. (IVA,
transporte, impuesto de matriculación y descuento de marca, concesionario, Plan PIVE y Bonificación de Volkswagen Finance incluidos).
Oferta de financiación válida hasta 30/04/2016 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance SA EFC un capital
mínimo de 8.500 € y una duración y permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas
financieras. Modelo visualizado ŠKODA Fabia Like con Opcionales.

Consumo combinado de la gama Fabia: [3,6-4,8] l/100 km. Emisiones de CO2 de la gama Fabia: [93-110] g/km.

