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1. INTRODUCCIÓ 

El Balanç Social de la Fundació Barcelona Zoo (FBZ) és una eina de rendició de comptes i 

mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer 

servir els resultats per millorar internament i permet tenir dades agregades dels estàndards 

ètics de funcionament i retorn social de les seves tasques. 

Amb el balanç social es pretén avaluar de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans 

característiques de tota entitat que, com la FBZ, vulgui ser socialment responsable: el 

funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia 

interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball. 

En aquest context, la FBZ vol donar resposta a la normativa vigent per a Fundacions, tal i com 

és l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de 

les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de 

transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les 

fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. 

En aquesta normativa, concretament en l’article 2 sobre Definicions es defineix el Balanç social 

com l'instrument de comunicació de les entitats amb les administracions, les persones 

beneficiàries i les benefactores, en què s'exposen les activitats dutes a terme i la seva 

repercussió social amb la finalitat de justificar l'adequat compliment de les funcions de l'entitat 

i de difondre'n l'activitat. 

 

1.1. La Fundació Barcelona Zoo 

Els zoos més importants del món compten darrera seu amb el suport de societats zoològiques 

molt importants com ara les prestigioses del Zoo de Londres, Frankfurt o de New York. 

Aquestes societats són les responsables no només de gestionar les seves respectives 

instal·lacions zoològiques, sinó que a més gestionen els projectes de recerca i de conservació, 

recaptant els fons necessaris pel seu òptim desenvolupament.  

En aquest context, el Zoo de Barcelona compta des de l’any 2013 amb el suport de la Fundació 

Barcelona Zoo (FBZ), l’instrument encarregat d’afavorir la col·laboració amb la resta de les 

administracions públiques i particulars, i potenciar així l’atracció de la participació institucional, 

acadèmica, privada i empresarial en el desenvolupament dels elements que constitueixen la 

raó de ser dels Zoos actuals i compromesos: conservació, recerca i educació.  

Els avantatges derivats de l’estructura organitzativa i del marc fiscal que configuren la forma 

jurídica de Fundació, segons la normativa catalana, suposen un important estímul en el procés 

d’incentivació de la participació ciutadana al voltant dels objectius i finalitats expressats, així 

com en l’atracció de talent i compromís d’actors actius en el camp de les ciències naturals i la 

recerca, el desenvolupament sostenible i la cooperació internacional. No s’ha d’oblidar que la 

recerca, sobretot quan els zoos l'apliquen a la conservació de les espècies i, per tant, a la 

preservació de la biodiversitat del planeta, és una de les eines més importants per garantir el 

seu futur i, per tant, ha de ser un dels seus objectius prioritaris. 
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1.2. Missió de la Fundació Barcelona Zoo 

Tal i com consta en els seus estatuts, la FBZ té com a missió principal la promoció, el 

desenvolupament i la gestió del Programa de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona, 

impulsant nous projectes de recerca, conservació, educació i sensibilització per tal d’esdevenir, 

des de la consideració de servei públic, un instrument orientat a la preservació de la 

biodiversitat, a la generació de coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i 

preservació dels ecosistemes.   

La Fundació vol esdevenir un agent actiu per a contribuir a la definició i consolidació d’un 

model de desenvolupament sostenible, a partir de la materialització  dels objectius i de les 

finalitats fundacionals contingudes en els seus Estatuts. 

Per a la consecució de les seves finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats 

que el Patronat considera necessàries, directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 

institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En 

concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació pot desenvolupar les activitats 

que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació: 

 Desenvolupament i gestió d’accions de conservació in situ d’espècies i hàbitats 

amenaçats, mitjançant l’establiment de relacions i intercanvi de coneixements amb 

Universitats, grups de recerca, associacions naturalistes i conservacionistes, i d’altres 

institucions i entitats publiques i privades.  

 Desenvolupament i gestió d’activitats de recerca científica orientades a la conservació i 

al benestar de les espècies animals tant in situ com ex situ, mitjançant l’establiment de 

relacions i intercanvi de coneixements amb les Universitats, grups de recerca i d’ altres 

institucions i entitats publiques i privades.  

 Organització d’activitats formatives, divulgatives i culturals, en diversos formats i 

orientades al gran públic, per a incidir en els valors de la biodiversitat i el medi ambient 

i el seu us sostenible.  

 Organització de programes de formació orientats a la qualificació de persones 

vinculades a la gestió professional en el camps de la zoologia, el maneig i benestar 

animal Impuls i organització d’estudis, recerques, seminaris i conferències, així com 

l’edició directa o indirecta de publicacions o la realització d’exposicions dirigides a 

potenciar, exposar i difondre els valors naturals de Barcelona, la seva Àrea 

Metropolitana, Catalunya, la Mediterrània i el món. 

 Assessorament a entitats públiques i privades en les matèries pròpies de les finalitats 

fundacionals i, en particular, en l’àmbit de la preservació de les espècies i la 

sostenibilitat ambiental. 

 Facilitar la coordinació i l’establiment de sinergies entre les diferents administracions 

públiques i els seus organismes, les Universitats i centres de recerca, creant o facilitant 

la creació d’altres entitats de caire associatiu, fundacional o societari.  

 Concessió de beques, ajuts econòmics o incentius d’indole diversa a persones, 

col·lectius, o entitats per al desenvolupament d’activitats relacionades amb les 

finalitats de la Fundació. 
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En aquest marc conceptual de treball i emparada en el Nou Model de Gestió del Zoo de 

Barcelona, la FBZ s’adhereix als principis de la recerca i la innovació responsables (RRI); 

conceptes de recent aparició, on l’enfocament principal radica en que tots els actors de la 

societat (investigadors, innovadors, indústria, responsables polítics, organitzacions no 

governamentals, organitzacions de la societat civil, ciutadans, etc.) treballin junts durant tot el 

procés de recerca i innovació per alinear millor tant el procés com els seus resultats amb els 

valors, necessitats i expectatives de la societat.  

Els projectes de recerca i de conservació associats a una entitat pública i de vocació de servei 

públic com és la Fundació Barcelona Zoo han d’estar alineats sens dubte amb aquests 

plantejaments, i per mesurar la càrrega de retorn i impacte social de l’activitat desenvolupada 

per aquesta entitat, s’han definit 17 indicadors de balanç social, que s’exposen al llarg del 

present document.  
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2. PROJECTES DESENVOLUPATS DURANT L’ANY 2020 AMB 

INDICADORS DE BALANÇ SOCIAL  

Les activitats de recerca i conservació in situ desenvolupades pel Zoo de Barcelona a través de 

la Fundació Barcelona Zoo, es defineixen en base als criteris generals i línies estratègiques que 

s’estableixen en el marc del Nou Model de Gestió del Zoo de Barcelona. Aquest document es 

pot consultar en el següent enllaç:  

(https://www.zoobarcelona.cat/sites/default/files/Fundacio/Pla%20Estrategic%20del%20Zoo

%20-%20Versio%204%20-%20FINAL%20(1).pdf).  

Des de l’inici del Programa de Recerca i Conservació (PRIC) del Zoo de Barcelona al 2009, i que 

a partir de 2013 assumeix la Fundació Barcelona Zoo com a propi, les activitats finançades 

específicament per la FBZ i incloses en la base de dades de projectes i activitats de recerca i 

conservació in situ, han estat classificades en 5 categories: 

 Beques de la Fundació Barcelona Zoo: que inclouen tots els projectes realitzats en la 

convocatòria anual que realitza la FBZ des de 2005. 

 Projectes mitjançant conveni: que inclouen totes les actuacions realitzades a través de 

la signatura d’un conveni amb una entitat (o més) que actuen com a partners de la 

Fundació per a desenvolupar-les. 

 Col·laboracions puntuals: que inclouen aquelles activitats de recolzament a entitats 

per a desenvolupar accions concretes puntuals identificades com a estratègicament 

interessants per al Zoo o la seva Fundació,  i normalment associades a un muntant 

econòmic baix.  

 Suport: que inclouen totes aquelles accions administratives i de gestió dels projectes. 

 Serveis: que inclouen accions desenvolupades a través de la fórmula de pagaments de 

factures per serveis concrets (encàrrecs a empreses, despeses de manteniment, 

pagaments d’accions concretes, etc.). 

 
L’any 2020 ha estat un any que quedarà assenyalat a la història com l’any en el qual es va 

iniciar la pandèmia del COVID-19. El dia 14 de març de 2020 es va publicar al Boletín Oficial del 

Estado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La situació creada 

va suposar un confinament de la població des de mitjans del mes de març, on només era 

possible el desenvolupament de manera presencial de determinats treballs catalogats com a 

essencials.  

En relació amb els projectes de recerca i conservació in situ desenvolupats en el marc de la 

Fundació Barcelona Zoo, aquesta situació va comportar la impossibilitat de desenvolupar 

certes activitats programades, i per tant molts dels projectes es van veure afectats 

negativament. Molts dels indicadors estudiats en el present document han quedat clarament 

afectats per aquest fet, i en les anàlisi comparatives futures s’haurà de tenir en compte aquest 

factor esbiaxador.   

Pel fet de ser les activitats que tenen un major retorn social intrínsec, s’analitzen els indicadors 

de balanç social de beques i projectes desenvolupats mitjançant convenis, afegint a aquests 

https://www.zoobarcelona.cat/sites/default/files/Fundacio/Pla%20Estrategic%20del%20Zoo%20-%20Versio%204%20-%20FINAL%20(1).pdf
https://www.zoobarcelona.cat/sites/default/files/Fundacio/Pla%20Estrategic%20del%20Zoo%20-%20Versio%204%20-%20FINAL%20(1).pdf
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últims els serveis realitzats per terceres entitats relacionats amb els projectes (anàlisi 

laboratorials, encàrrecs específics...) i els ajuts puntuals a d’altres entitats per a col·laborar en 

el desenvolupament de projectes concrets de recerca i conservació in situ.  

La descripció dels objectius fixats i de les fites assolides en els projectes i beques 

desenvolupats per la FBZ durant l’any 2020 es poden trobar a la Memòria d’Activitats de la 

Fundació Barcelona Zoo 2020. Tot i així, en l’Annex I del present document s’hi inclou una 

relació dels mateixos.  

2.1. Convocatòria anual de Beques de la Fundació Barcelona Zoo 

La Fundació Barcelona Zoo inicia l’any 2005 una convocatòria anual de beques que anomena 

Floquet de Neu, que focalitzades en projectes de recerca o de conservació in situ de primats, 

finançaven fins a un 33% del total de la despesa dels projectes atorgats. En règim de 

concurrència competitiva, la beca Floquet de Neu destinava un total de 9.000€ anuals per a un 

sol projecte, tot i que els anys 2009 i 2012 es van entregar premis ex aequo a dos projectes.  

L’èxit de la fórmula promou la creació d’una convocatòria de beques més generalistes, on el 

pressupost destinat a dotar-les no fos tancat, i que pogués ampliar el ventall de projectes 

desenvolupats: les beques PRIC. A partir de 2013, i gràcies a un acord amb la família de l’ex-

director del Zoo Antoni Jonch, es crea una tercera tipologia de beca destinada a col·laborar 

amb projectes vinculats a fauna autòctona: les beques Antoni Jonch.  

Durant l’any 2019, amb el format de la convocatòria anual de les beques de la Fundació 

Barcelona zoo totalment consolidat en el panorama estatal, es decideix unificar les tres 

tipologies de beques en una convocatòria general que assumeix el nom de Beques del 

Programa de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona (Beques PRIC).    

En diferència amb anys anteriors, la convocatòria 2020 de Beques PRIC ha canviat de dates per 

permetre que el desenvolupament dels projectes becats sigui durant un any natural, el que 

ajuda a endreçar els tempos dels projectes i facilita el seu seguiment per part del Zoo. Això es 

tradueix en que la convocatòria de Beques PRIC 2020 es va publicar a l’octubre de 2020, es va 

tancar el termini a finals de novembre i es va convocar a Jurat que va emetre el seu fallo 

durant el mes de febrer de 2021. És per aquest motiu, que tot i que la convocatòria correspon 

a l’any 2020 i per tant incloem aquests indicadors en l’any 2020 a efectes estadístics, els 

projectes es desenvoluparan durant el 2021 i per tant, seran descrits i computats en la 

memòria d’activitats 2021.   

IND. 1. BEQUES FBZ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre Total Beques 16 11 10 12 11 11 8 
Despesa directe Beques (€) 104.574 82.538 81.846 84.398 77.000 87.696 50.401 

 

2.2. Projectes desenvolupats mitjançant convenis  

Els convenis marc, amb les seves corresponents addendes específiques, així com els convenis 

específics, són les fórmules més utilitzades per a crear partenariats entre la FBZ i d’altres 

entitats, amb l’objectiu de desenvolupar projectes de recerca i conservació in situ. Així mateix, 

en menor mesura s’inclouen en aquest apartat les activitats (i els imports destinats a elles) per 
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a contractar serveis i/o realitzar ajuts puntuals a entitats, per tal de desenvolupar projectes 

concrets que siguin d’interès per a la FBZ.   

En aquest cas, l’indicador formulat permet visualitzar la progressió en quant a nombre de 

projectes desenvolupats i permet relacionar-ho també amb els pressupostos destinats als 

mateixos. 

IND. 2. CONVENIS, 
SERVEIS I AJUTS 
PUNTUALS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre Total  projectes 13 19 19 21 45 58 34 
Despesa directe (€) 66.457 173.282 120.833 121.657 445.997 346.611 324.375 

 

2.3. Projectes “One Plan Approach” 

Per tal d’incrementar l’eficàcia en els esforços dedicats a la Conservació d’espècies animals i 

hàbitats, la pròpia UICN, a través del seu “Conservation Planning Specialist Group”, tracta que 

cada vegada més institucions zoològiques així com biòlegs i altres tècnics treballant en el medi 

natural, es sumin a l’estratègia que anomenen conservació integrada in situ i ex situ d’espècies 

amenaçades, que es coneix en anglès com el “One Plan Approach” (OPA). És en aquest context 

que les institucions zoològiques poden aportar els seus coneixements, i s’integren plenament 

en el desenvolupament dels plans de conservació de les mateixes. El nou model de gestió del 

Zoo de Barcelona aposta clarament per aquesta estratègia integrada, i per tant estableix com a 

línia prioritària que en tots els projectes desenvolupats per la FBZ en què això sigui possible, 

aquests es desenvolupin alineats amb la mateixa.   

Aquesta estratègia suposa un enfocament integrat de la planificació de la conservació de les 

espècies a través del desenvolupament conjunt de protocols de maneig i accions de 

conservació per totes les parts responsables. Això permet optimitzar recursos econòmics i 

aportar una visió global del pla de conservació d’una espècie, el que facilita la transmissió al 

gran públic de la importància de la mateixa. Al ser accions conjuntes, els projectes OPA 

fomenten les relacions entre parts involucrades (Administracions, ONGs, Universitats, entitats 

zoològiques, etc), el que no sempre resulta senzill, però que quan funciona és altament eficaç.  

La aposta de la FBZ per la estratègia de treball “One Plan Approach” és clara i contundent, i així 

ho demostra la tendència creixent en els projectes desenvolupats alineats amb aquesta 

estratègia, tal i com es mostra en l’indicador 3 definit a tal efecte. 

IND. 3. TIPOLOGIA DE 
PROJECTES (in situ/ex 
situ/O.P.A.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Projectes ex situ 5 5 5 5 5 8 4 
Projectes in situ 17 16 14 19 48 38 17 
Projectes O.P.A.   
Percentatge O.P.A. 

7 
(24,1%) 

10 
(32,3%) 

10 
(34.5%) 

10 
(29,4%) 

8 
(13,1%) 

14 
(23,3%) 

11 
(34,4%) 
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2.4. Projectes amb treball amb comunitats locals 

Molts dels ecosistemes i àrees d'alta biodiversitat en el món estan amenaçades i són alhora la 

llar de comunitats rurals i pobles indígenes que depenen del seu entorn natural per 

desenvolupar-hi la seva vida. Per tant, en els projectes de conservació d’aquestes zones, s’ha 

d’integrar el treball amb aquestes comunitats locals per fer-los partícips de la preservació de 

l’hàbitat al mateix temps que s’assegura el seu desenvolupament equitatiu i sostenible. Aquest 

plantejament ens acosta a la dimensió social de la conservació, que avui en dia, guanya força 

constantment en els projectes de conservació arreu del món, per convertir-los de facto en 

projectes mixtes entre la conservació i la cooperació. 

 

Als projectes desenvolupats per la FBZ, aquest treball social amb les comunitats locals hi és 

present i per acostar-nos a la mesura d’aquesta tasca, es defineix el següent indicador sobre el 

nombre de projectes en els quals el treball amb les comunitats locals ocupa una part rellevant 

en la metodologia de treball.   

 

IND. 4. PROJECTES 
AMB TREBALL AMB 
COMUNITATS LOCALS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de projectes 
(percentatge) 

6 
(20,7%) 

4 
(12,9%) 

4    
(14,8%) 

5          
(14,7%) 

6       
(9,8%) 

10  
(16,7%) 

   7    
(21,9%) 

 

2.5. Projectes amb vessant educativa en l’àmbit escolar 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior, en molts dels projectes de conservació s’ha 

d’incloure una tasca educativa en l’àmbit escolar, per tractar de reglar la transmissió de 

coneixements imprescindibles per entendre la importància de conservar; es tracta d’aplicar la 

famosa frase de “només es conserva el que es coneix”. 

 

Aquest plantejament també esta present en alguns projectes de conservació in situ que 

desenvolupa la FBZ, i per acostar-nos a la mesura d’aquesta tasca, es defineix el següent 

indicador sobre el nombre de projectes en els quals el treball amb una vessant educativa en 

l’àmbit escolar ocupa una part rellevant en la metodologia de treball.  

 

IND. 5. PROJECTES 
AMB VESSANT 
EDUCATIVA ESCOLAR 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de projectes 
(percentatge) 

5 
(17,2%) 

4 
(12,9%) 

4    
(13,8%) 

4         
(11,8%) 

8       
(13,1%) 

11  
(18,3%) 

6    
(18,7%) 

 

2.6. Docència universitària i formació de personal científic-tècnic 

Els tècnics del Zoo i de la FBZ han participat històricament en un bon nombre d’activitats 

docents relacionades amb l’àmbit universitari, així com en d’altres nivells educatius. El 

reforçament de l’estructura de recerca i de conservació in situ contemplada en el nou model 

de Zoo, porta associada una major implicació en aquest camp de treball. 
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El Zoo de Barcelona, per les seves característiques intrínseques així com per la naturalesa dels 

treballs que s’hi desenvolupen, esdevé un indret molt adient per a transmetre coneixement 

relacionat amb temàtiques molt diverses, a tots els nivells educatius incloent-hi l’universitari. 

Aquesta idea sembla evident per carreres universitàries com ara biologia, veterinària, ciències 

ambientals o psicologia, però també per d’altres especialitats menys evidents però que 

s’aprofiten de la singularitat del zoo per a desenvolupar-hi activitat docent com ara belles arts, 

periodisme o inclús màrqueting i comunicació.   

 2.6.1. Docència universitària o d’estudis superiors al Zoo de Barcelona 

Des de 2010, més de 10.000 alumnes de facultats o escoles superiors han rebut alguna 

activitat docent en les instal·lacions del Zoo de Barcelona, o bé associada als projectes 

desenvolupats per la FBZ. Aquesta activitat implica un retorn social directe sobre els alumnes, 

amb el valor afegit de que totes elles es desenvolupen de forma gratuïta pels alumnes i 

universitats implicades. 

En la taula de l’indicador definit sobre el nombre total d’alumnes universitaris o d’estudis 

superiors que han desenvolupat algun tipus de docència al Zoo i/o en el marc de projectes de 

la FBZ, és fàcil identificar que la mitjana anual del període 2010-2015 és pràcticament el doble 

a la dels anys posteriors fins arribar al 2020. Aquesta davallada en l’assistència d’alumnes a 

partir de l’any 2016, ve fortament influenciada per l’aturada brusca en la rebuda d’alumnes de 

biologia de la Universitat de Barcelona. Els motius que edueixen els responsables docents 

estan vinculats a la forta influència exercida en els alumnes pel moviment anti-zoo, ja que 

aquest intensifica les seves campanyes de descrèdit vers el Zoo a partir de la posada en marxa 

del grup de treball per a definir el model de zoo de la ciutat a l’any 2016. 

IND. 6. ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS 

Mitjana 
2010-2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre Total 
d’estudiants 

 
1135 

 
1276 

 
560 

 
752 

 
722 

 
539 

 
517 

 

2.6.2. Desenvolupament de treballs acadèmics: TFG, TFM, PhD  

 

En el marc relacional dels tècnics del zoo i de la FBZ amb institucions universitàries i 

científiques, es creen les sinèrgies adequades per a desenvolupar tasques conjuntes de 

formació de personal investigador. Això suposa, que bona part dels becaris de recerca rebin 

per part dels tècnics del Zoo orientació, direcció i/o col·laboració en el desenvolupament de 

treballs fi de grau (TFG), treballs fi de màster (TFM) i tesis doctorals associats a la recerca i/o 

conservació ex situ o in situ que es realitza al Zoo, i/o en el marc d’algun projecte de la FBZ.  

 

En el període 2014-2020, aquesta tasca no ha estat menor. En aquest període s’han 

desenvolupat parcial o totalment, en col·laboració amb personal tècnic del Zoo/FBZ, i en 

alguns casos amb finançament parcial per part de la FBZ, un total de 81 Treballs de Fi de Grau, 

25 Treball de Fi de Màster i 8 Tesi Doctorals. Tot i així, el context COVID durant el 2020 ha 

produït una forta davallada degut a l’aturament de bona part de l’activitat universitària 

presencial.  
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IND. 7. TREBALLS 
ACADÈMICS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Treballs Fi Grau (TFG) 15 21 13 15 9 7 1 
Treballs Fi Màster (TFM) 1 5 6 7 4 2 0 
Tesi doctorals 1 0 2 4 0 0 1 
TOTAL 17 26 21 26 13 9 2 

 

2.7. Producció científica 

Els resultats de la recerca desenvolupada en l’àmbit dels projectes de la FBZ i en general, de 

l’activitat del Zoo de Barcelona, han d’arribar de la manera més adient a la comunitat 

zoològica, científica, així com a totes les entitats (administracions) que tinguin responsabilitats 

en l’aplicació de polítiques orientades al benestar o a la conservació. Aquest retorn a nivell 

científic-tècnic ha de ser capaç de difondre el coneixement generat mitjançant les vies més 

adequades en cada cas específic. En aquesta memòria definim tres indicadors que defineixen 

aquesta producció en forma de publicacions científiques i presentacions a congressos científic-

tècnics. 

2.7.1. Publicacions científiques 

En el període 2009-2020, el Zoo de Barcelona i la Fundació Barcelona Zoo en el marc del seu 

Programa de Recerca i Conservació han estat capaces de generar 245 publicacions científiques 

en diferents formats, el que suposa una mitjana de 20,4 publicacions científiques per any.  

En aquest apartat de publicacions científiques s’inclouen articles científics en revistes revisades 

per parells i indexades en bases de publicacions internacionals, llibres o capítols de llibre i 

d’altres documents científics publicats com ara Best Practice Guidelines o bé Studbooks de les 

espècies de les quals el Zoo de Barcelona té o ha tingut la coordinació europea dins 

l’Associació Europea de Zoos i Aquaris.  

IND. 8. PUBLICACIONS 
CIENTÍFIQUES 

Mitjana 2009-
2017 

2018 2019 2020 

Publicacions TOTAL 20,5 25 15 20 

 

Els resultats d’una recerca quan es publiquen en un format d’article científic són avaluats i 

validats per experts independents, i aquest procés està assegurat quan es publiquen els 

mateixos en revistes revisades per parells (peer-reviewed). Cal especificar aquí que quan es 

comptabilitza el total d’articles científics procedents del Programa de Recerca i Conservació de 

la Fundació Barcelona Zoo, s’inclouen les publicacions amb un o més tècnics del Zoo entre els 

autors de la mateixa, i per un altre banda, les publicacions que s’han realitzat en el marc de 

projectes inclosos en el PRIC, ja sigui en col·laboració científic-tècnica o només financera (com 

en el cas de la gran majoria de les beques), i que així ho especifiquin explícitament en l’apartat 

dels agraïments de la publicació. Per aquest motiu, l’indicador sobre articles científics es 

disgrega en aquests dos apartats. 
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IND. 9. ARTICLES CIENTÍFICS Mitjana 
2009-2017 

2018 2019 2020 

Articles en revistes revisades per 
parells 

 
14,8 

 
19 

 
12 

 
15 

Articles en revistes revisades per 
parells amb autoria Zoo 

 
4,5 

 
10 

 
4 

 
5 

 

2.7.2. Presentacions a congressos científic-tècnics 

Aquesta producció científica en format de publicació en revistes revisades per parells, es veu 

fortament complementada per una gran quantitat de presentacions en congressos nacionals e 

internacionals i jornades universitàries de caire científic-tècnic i zoològic. En el període 2009-

2020 s’han realitzat 406 presentacions, el que suposa una mitjana de 36,9 presentacions a 

congressos per any.  

En aquest còmput global de presentacions a congressos, i tal i com passava en les publicacions 

científiques, s’inclouen les presentacions amb un o més tècnics del Zoo/FBZ entre els autors de 

la mateixa, i per un altre banda, les presentacions que s’han realitzat en el marc de projectes 

inclosos en el PRIC, ja sigui en col·laboració científic-tècnica o només financera (com en el cas 

de la gran majoria de les beques), i que així ho especifiquin explícitament en l’apartat dels 

agraïments de la presentació. Per tant aquest indicador també es disgrega en dues categories.  

IND. 10. PRESENTACIONS A 
CONGRESSOS  CIENTÍFICS 

Mitjana       
2009-2017 

2018 2019 2020 

Presentacions TOTALS 34,8 43 50 3 
Presentacions amb autoria 
Zoo 

 
18,8 

 
28 

 
30 

 
3 

 

A diferència de les publicacions científiques que en els darrers anys segueixen un curs 

ascendent positiu, en el cas de l’indicador associat a les presentacions a congressos l’efecte 

COVID-19 ha estat clarament determinant en sentit negatiu, ja que la gran majoria de 

congressos a celebrar durant l’any 2020 van ser cancel·lats, impossibilitant així continuar amb 

el ritme ascendent de presentacions assolit en els darrers anys. 
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3. PERSONES 

Tal i com consta explícitament en els estatuts de la Fundació Barcelona Zoo, el Patronat de la 

Funadció Barcelona Zoo és el seu òrgan de govern i administració, i com a tal representa la 

Fundació i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució 

de les finalitats fundacionals.  

Aquest funcionament també es troba emparat per l’Article 30. Estructura, que diu literalment 

que la Fundació no comptarà amb una estructura material ni amb personal propi remunerat, 

excepte, en el seu cas, el càrrec de director, i delegarà l’execució de les seves tasques, sense 

contraprestació dinerària, en la Divisió Zoo de l’empresa municipal Barcelona de Serveis 

Municipals, S.A. Aquesta limitació es mantindrà mentre la Fundació estigui classificada com a 

ens dependent de l’Ajuntament de Barcelona a efectes de la Legislació d’Estabilitat 

Pressupostària aplicable i la seva normativa de desenvolupament. 

Així, el personal tècnic del Departament de Recerca i Conservació in situ del Zoo de Barcelona 

té encomanada la missió de garantir la qualitat científica i/o conservacionista dels projectes 

que s’inclouen en el programa anual d’activitats de la FBZ. En termes generals, es vetlla perquè 

els investigadors garanteixin que la recerca que s’hi du a terme s’adeqüi als termes previstos 

en les propostes inicials, que el finançament s’utilitza només per als fins previstos, que els 

informes reflecteixen fidelment els resultats previstos, que aquests resultats són extrets amb 

rigor en quant a la seva obtenció i interpretació, que s’eviten els conflictes d’interès en tot el 

procés de recerca, i que la publicació dels resultats i conclusions obeeix a criteris honestos. 

A més, en el CAPÍTOL V Regulació d’altres òrgans, composició i funcions, hi diu que el Patronat 

pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Des 

de la seva creació no ha existit mai aquesta figura, delegant-se les funcions executives en el 

personal del Departament de Recerca i Conservació in situ del Zoo de Barcelona, i actuant el 

Director del Zoo com a nexe d’unió d’ambdues institucions.   

Tot i així, en les anàlisi des de diferents vessants que es realitzen regularment dels diferents 

projectes que es desenvolupen en el marc de la Fundació Barcelona Zoo, s’inclou habitualment 

una visió des de la perspectiva de gènere en quant als/les investigadors/es responsables de 

cadascun dels projectes desenvolupats, i per tant, és defineix aquí el següent indicador: 

IND. 11. RATIO DONES 
INVESTIGADORES PRINCIPALS 

Mitjana 2009-
2017 

2018 2019 2020 

Dones IP 
Nombre Total (percentatge)  

 
6,3 (21,9%) 

 
12 (21,4%) 

 
18 (26,1%) 

 
7 (22,6%) 

 

La distribució anual de la ratio, a nivell percentual (Dones IP/projectes desenvolupats) es 

manté bastant uniforme al llarg de tot el periode de desenvolupament del Programa de 

Recerca i Conservació in situ del Zoo de Barcelona, i és sens dubte, un dels camps on hi ha un 

clar marge de millora, ja que encara es troba lluny de la paritat. 

S’ha de destacar però, que en el cas de les beques de la FBZ, aquesta distribució és correlativa 

amb el nombre de dones investigadores principals que han presentat propostes en les 
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diferents convocatòries de beques. A més, tot i que no es diposa d’una anàlisi en profunditat, 

la percepció general és que aquest ratio té tendència a incrementar-se en favor de les dones, 

sense arribar a la paritat, quan s’avalua la composició dels equips de treball que desenvolupen 

els projectes. 
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4. ACTIVITAT ECONÒMICA 

L’activitat econòmica de la Fundació Barcelona Zoo ve determinada principalment pel 

pressupost que anualment rep de l’empresa municipal que gestiona el Zoo de Barcelona; 

Barcelona de Serveis Municipals (BSM). L’import del pressupost anual es recull en el conveni 

de col·laboració que es signa anualment entre ambdues institucions i que pot consultar-se en 

el PORTAL de TRANSPARÈNCIA de la web del Zoo de Barcelona (www.zoobarcelona.cat), en el 

següent enllaç:  

https://www.zoobarcelona.cat/sites/default/files/Fundacio/Conveni%20FBZOO-BSM%20-

2020.pdf).  

A partir d’aquest pressupost, la Direcció del Zoo proposa un programa d’activitats a 

desenvolupar, que ha de ser ratificat pel Patronat de la Fundació. A partir d’aquesta ratificació, 

els tècnics del Dept. de Recerca i Conservació in situ del Zoo de Barcelona desenvolupen 

mitjançant els mecanismes més adients en cada cas i ja descrits anteriorment (beques, 

convenis, aportacions puntuals, serveis), totes les activitats aprovades en el exercici 

corresponent.   

La despesa directe en totes les actuacions desenvolupades per la FBZ durant l’any 2020 ha 

estat de 357.497€. Tot i baixar de la mitjana de més de mig milió d’euros anual en el període 

bianual precedent 2018-2019, la inversió directe en activitats de recerca i conservació in situ 

aquest 2020 segueix superant amb escreix la despesa anual mitja entre 2009 i 2020, que es 

situa en 288.085€/any (Despesa directe total: 3.457.019€).  

 

 

IND. 12. DESPESA 
DIRECTE FUNDACIÓ 
BARCELONA ZOO 

Mitjana 2009-
2017 

2018 2019 2020 

XIFRES EN € 229.122 558.997 478.425 357.497 

 

 

  

http://www.zoobarcelona.cat/
https://www.zoobarcelona.cat/sites/default/files/Fundacio/Conveni%20FBZOO-BSM%20-2020.pdf
https://www.zoobarcelona.cat/sites/default/files/Fundacio/Conveni%20FBZOO-BSM%20-2020.pdf
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5. BON GOVERN 

5.1. Transparència 

La Fundació Barcelona Zoo està 

subjecte a la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de Transparència, accés a 

la informació publica i bon govern; a la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

Transparència, accés a la informació 

publica i bon govern; i a la Ordre 

JUS/152/2018, de 12 de setembre, per 

la qual s’estableix el nivell de 

subjecció de les fundacions i de les 

associacions declarades d’utilitat 

pública als instruments de 

transparència establerts per la Llei 

21/2014, del 29 de desembre, del 

protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades 

d’utilitat pública, així com al Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret 

d´accés a la informació pública. 

 
Tota la informació relacionada està disponible en PORTAL DE TRANSPARÈNCIA de la pàgina 

web del Zoo de Barcelona: (https://www.zoobarcelona.cat/ca/portal-de-transparencia) 

 

5.2. Patronat 

Tal i com consta en els seus estatuts, el Patronat de la Funadció Barcelona Zoo és el seu òrgan 

de govern i administració, i com a tal representa la Fundació i la gestiona, i assumeix totes les 

facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals. El Patronat és 

un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, constituït, actualment per 31 

membres amb dret de vot. Està integrat per patrons nats, electius i honorífics.  

 
Patrons nats 

 Presidenta: El/la Regidor/a o el Delegat/delegada de l’Ajuntament de Barcelona amb 

competències relacionades amb el Zoo. 

 Vicepresident: El Gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports de 

l'Ajuntament de Barcelona.  

 Vocal: Regidor/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona 

 Vocal: El/la Gerent/a Adjunt/a Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 Vocal: El/la Director/a General de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o el/la titular 

del càrrec que substitueixi a la Direcció General. 

 

Patrons electius 

Designats per l’Alcalde o l’Alcaldessa en la seva condició de representants de l’Ajuntament de 

Barcelona. Patrons amb veu i vot. 

https://www.zoobarcelona.cat/ca/portal-de-transparencia
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 1 representant proposat pel Consell Assessor del Zoo de Barcelona, d’entre els seus 

membres, designat per l’Alcalde en la seva condició de representant de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 1 representant proposat pel Comitè Científic del Zoo de Barcelona, d’entre els seus 

membres, designat per l’Alcalde en la seva condició de representant de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 Fins a 5 membres proposats pel plenari de la Corporació Municipal de Barcelona. 

 Fins a un màxim de 9 membres, designats entre persones rellevants dels camps de la 

investigació, la docència, la cultura, la tècnica, el teixit empresarial, les finances i les 

institucions públiques o privades que han demostrat interès pel Zoo de Barcelona, ja 

sigui a traves de les seves activitats o a traves de les seves aportacions. 

 

Patrons honorífics 

El Patronat podrà nomenar membres honorífics, si així ho creu oportú. Els Patrons honorífics 

seran nomenats pel Patronat a proposta de l’Alcalde, en la seva condició de representant de 

l’Ajuntament de Barcelona, entre persones rellevants dels camps de l’ investigació, la docència, 

la cultura, la tècnica, el comerç, la indústria i les finances, que puguin contribuir a les finalitats 

fundacionals. El nombre de patrons honorífics no tindrà límit. Els Patrons honorífics només 

podran actuar com a assessors, ja sigui individual o col·lectivament, en els assumptes que els 

sotmeti el Patronat de la Fundació. En aquests casos, comptaran amb veu però no amb vot i la 

seva presència no serà computable a efectes de l’obtenció dels quòrums necessaris tant per a 

la constitució, com per a la presa d’acords. 

 
Es pot consultar la composició actual del Patronat al portal de Transparència del Zoo de 
Barcelona en el següent enllaç: https://www.zoobarcelona.cat/ca/fundacio/fundacio-
barcelona-zoo/patronat 
 
Analitzat des de la perspectiva de gènere, la composició del Patronat permet definir el següent 
indicador: 
 

IND. 13. RATIO HOMES/DONES AL PATRONAT 
DE LA FUNDACIÓ BARCELONA ZOO 

2020 

Patrons nats (H/D) 3/2 
Patrons electius (H/D) 14/1 
Patrons honorífics (H/D) 6/5 
TOTAL PATRONAT (H/D) 23/8 

 
 

5.3. Control i supervisió financera 

 
La Fundació no compta, segons disposa l´article 30 dels seus Estatuts, amb una estructura 

material ni amb personal propi remunerat, excepte, en el seu cas, el càrrec de director (que és 

un càrrec potestatiu que actualment no consta nomenat per part del Patronat), i delega 

l’execució de les seves tasques en la Divisió Zoo de l’empresa municipal Barcelona de Serveis 

Municipals, S.A. 

https://www.zoobarcelona.cat/ca/fundacio/fundacio-barcelona-zoo/patronat
https://www.zoobarcelona.cat/ca/fundacio/fundacio-barcelona-zoo/patronat
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Així, tal i com es regula en el conveni de col·laboració signat anualment entre la Fundació 

Barcelona Zoo i l’empresa gestora del Zoo, Barcelona de Serveis Municipals, 

(https://www.zoobarcelona.cat/sites/default/files/Fundacio/Conveni%20FBZOO-BSM%20-

2020.pdf), aquesta darrera presta serveis a la Fundació en els àmbits de la comptabilitat 

financera, administració, jurídica i estructura de la Fundació. 

Els pressupostos i balanços anuals de la Fundació, així com la descripció dels contractes i 

convenis realitzats al llarg de l’any, es poden consultar de manera pública en el PORTAL de 

TRANSPARÈNCIA de la web del Zoo de Barcelona (www.zoobarcelona.cat), Zona FUNDACIÓ, on 

existeix un apartat específic sobre ECONOMIA i FINANCES.  

          

 

  

https://www.zoobarcelona.cat/sites/default/files/Fundacio/Conveni%20FBZOO-BSM%20-2020.pdf
https://www.zoobarcelona.cat/sites/default/files/Fundacio/Conveni%20FBZOO-BSM%20-2020.pdf
http://www.zoobarcelona.cat/
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6. XARXA, COMUNITAT I CIUTADANIA 

 

6.1. Col·laboracions 

Tot i que la tendència a mesura que es vagi implantant el nou model és la de realitzar projectes 

propis conduits directament per la Fundació Barcelona Zoo, en el període 2009-2020, la gran 

majoria d’activitats s’han desenvolupat en règim de partenariats.  

Històricament, el percentatge més elevat de projectes s’ha realitzat en partenariat amb 

organismes no governamentals (ONG). Aquesta dada està produïda pel fet que el teixit 

associatiu a Catalunya vinculat amb l’estudi i conservació del medi natural està molt 

desenvolupat, i existeixen ONG de gran trajectòria de treball in situ amb les que el Zoo i la FBZ 

s’hi relacionen des de fa molts anys.  

El segon lloc en nombre de partenariats, està ocupat per les universitats i el tercer pels 

organismes públics de recerca. Aquests dos grans blocs, de fet, podrien considerar-se com a un 

bloc comú, que ocuparia el primer lloc. Aquesta dada té tot el sentit en quant a que la major 

part dels projectes de recerca, per la seva complexitat infraestructural, només són assumibles 

en el context d’institucions científiques consolidades.  

En els últims anys, han incrementat significativament l’establiment de convenis de 

col·laboració amb les administracions, ja que en els projectes de conservació integrada, 

aquestes són un dels actors implicats més rellevants, i per tant la seva participació esdevé 

imprescindible. 

Finalment, un petit percentatge dels partenariats es correspon a acords amb empreses per a 

desenvolupar activitats de recerca i conservació in situ, i està vinculat a la prestació de serveis 

per a desenvolupar accions concretes com ara anàlisi laboratorials o d’altres serveis, els 

resultats dels quals s’inclouen en projectes de recerca i/o conservació. 

IND. 14. TIPOLOGIA DELS PARTNERS DE LA FUNDACIÓ 
BARCELONA ZOO. Nombre Total (Percentatge) 

2019 2020 

UNIVERSITATS 18 (26,7%) 4 (12,1%) 
ORG. PÚBLICS RECERCA (OPI) 6 (9%) 4 (12,1%) 
ADMINISTRACIÓ 12 (18%) 5 (15,2%) 
ONG 27 (40,3%) 18 (54,6%) 
EMPRESES 4 (6%) 2 (6%) 

 

6.2. Sensibilització 

La recerca i la conservació en sí mateixes estan plenament justificades, però prenen una 

dimensió molt superior quan són comunicades adequadament, en un llenguatge planer i 

assequible, i mitjançant els canals més adients en cada ocasió. La comunicació i la projecció 

pública de la ciència és avui en dia, un requeriment irrenunciable a tota activitat de recerca, i 

el marc que ofereix el nou model de gestió del Zoo de Barcelona esdevé la eina perfecta per 

conduir aquesta vessant de la tasca de la FBZ.  
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Els zoos juguen un paper fonamental en aquesta conscienciació social, en la connexió (o re-

connexió) de la gent amb la natura. La manera en què aquests presenten als animals i la 

conservació a la societat té un paper fonamental en el tipus de vincle que la societat 

desenvoluparà cap a l’ecosistema. El Zoo de Barcelona i la seva Fundació, amb la seva principal 

missió d’intervenir activament  en la conservació, la recerca científica i la divulgació es dirigeix 

a una societat cada vegada més conscienciada, informada, disposada i a unes autoritats 

governamentals preparades per gestionar aquests problemes. El gran repte que es planteja el 

Zoo i la FBZ és el d’arribar a tots els actors amb capacitat de generar un impacte en la 

conservació, informar-los i inspirar-los en la conservació de les espècies.  

En aquest sentit, la FBZ fomenta i impulsa que tots els seus projectes de recerca i de 

conservació in situ tinguin una important vessant divulgativa. Un dels indicadors que mesura 

aquesta activitat és el del nombre de les publicacions de divulgació de la ciència. Des de 2014, 

quan la Fundació Barcelona Zoo comença a gestionar el Programa de Recerca i Conservació in 

situ, s’han comptabilitzat un total de 94 publicacions de divulgació, el que suposa una mitjana 

de 13,4 publicacions divulgatives per any.  

IND. 15. PUBLICACIONS 
DIVULGATIVES 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Publicacions TOTAL 11 9 9 14 8 19 24 

 

6.3. Projectes de País 

 
L’interès especial que la FBZ ha demostrat en relació a la biodiversitat propera des de l’inici del 

Programa de Recerca i Conservació in situ s’explica, d’una banda, per l’especial interès que 

desperta el que hom té més a prop, i per l’altra, a la facilitat de la implicació directa dels 

tècnics del Zoo en projectes relacionats amb fauna autòctona, tant per la proximitat geogràfica 

com per la major  la facilitat d’establir xarxes relacionals més intenses amb entitats que 

desenvolupen la seva tasca en un àmbit proper.  

 

A més, el Zoo de Barcelona està fortament compromès amb l’entorn, i per tant els projectes 

desenvolupats per la FBZ han d’actuar preferentment sobre la fauna propera, seguint el 

principi de pensar globalment i actuar localment. I amb més motiu encara si l’entorn és la 

Mediterrània, una de les regions més riques en biodiversitat, i a la vegada, més vulnerable 

davant dels canvis globals. Aquesta línia estratègica té com a principal fita que la FBZ 

esdevingui un punt de trobada de la recerca, conservació i divulgació de la fauna autòctona 

mediterrània. 

 
Una de les premisses amb les que es treballa per a desenvolupar el nou model és la de 

focalitzar l’atenció en la fauna autòctona de la Mediterrània. L’indicador escollit en aquest cas, 

és el de projectes focalitzats en fauna autòctona versus els projectes que es focalitzen en 

fauna al·lòctona. Els primers anys del Programa de Recerca i Conservació (2009-2012), els 

projectes amb fauna al·lòctona estaven lleugerament per sobre dels dedicats a la fauna 

autòctona. Aquesta tendència comença a invertir-se al 2013, i des de les hores, no ha deixat de 

créixer.      
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Durant l’any 2020, aquesta tendència arriba al seu punt més àlgid, assolint el major 

percentatge de dedicació dels projectes a fauna autòctona, en tota la sèrie històrica del 

Programa de Recerca i Conservació de la Fundació Barcelona Zoo.  

IND. 16. PROJECTES FAUNA 
AUTÒCTONA/AL·LÒCTONA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fauna autòctona 
(percentatge) 

17 
(57%) 

19 
(61%) 

15 
(52%) 

21 
(62%) 

34 
(57%) 

43 
(66%) 

22 
(71%) 

Fauna al·lòctona 11 10 10 11 20 16 7 
Mixtes 2 2 4 2 6 6 2 

 

6.4. Projectes de Ciutat 

 
El compromís del Zoo de Barcelona i de la seva Fundació amb la ciutat per esdevenir un 

equipament de referència en vers la transmissió de coneixements sobre la natura i la seva 

conservació és inequívoc. Aquest compromís porta de forma inherent un interès en el 

coneixement de la fauna urbana i periurbana, i en identificar amenaces i proposar mesures 

mitigadores, treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona.  

Aquest tipus de conservació, amb animals propers als ciutadans de Barcelona i de la seva àrea 

d’influència, permet acostar i difondre millor la pràctica de la recerca, tot reforçant el missatge 

conservacionista. També permet donar a conèixer als visitants tots aquells animals silvestres 

que han trobat refugi al Zoo, que actua així com un oasi al bell mig de la ciutat. El recinte de 

Ciutadella alberga no només espècies pròpies del Zoo sinó que, com a refugi de fauna urbana, 

un elevadíssim nombre d’espècies s’hi troben presents o l’utilitzen per alguna de les seves 

activitats naturals. Un exemple d’això és la primera i més gran colònia reproductora d’ardeids 

(bernat pescaire, esplugabous, martinet blanc) de Catalunya, els rat-penats, les dues espècies 

de dragons, els eriçons foscos, els centenars d’espècies d’insectes, les 198 espècies d’ocells 

detectades, o els amfibis que habiten en moltes de les basses del Zoo.  

Des de la creació de la Fundació Barcelona Zoo, l’interès i la dedicació vers la fauna autòctona 

en l’àmbit territorial català que ha definit la seva labor ha estat prou ampli i ha seguit una línia 

ascendent, tal i com hem vist en l’indicador anterior. Aquest ventall també és ample en quant 

a diversitat d’hàbitats implicats. D’aquesta manera, s’ha treballat en hàbitats de muntanya, de 

bosc, d’aiguamolls o marins, sense oblidar la vessant urbana del Zoo, el que ens permet definir 

un indicador en relació al nombre de projectes que s’han focalitzat en la fauna que habita 

l’àmbit urbà, tant en nombre total, com en el percentatge que representen del total de 

projectes desenvolupats. 

IND. 17. PROJECTES 
EN MEDI URBÀ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de projectes 
(percentatge) 

3 
(10%) 

4 
(13%) 

2    
(7%) 

2          
(6%) 

3       
(5%) 

3  
(4,6%) 

3    
(9,7%) 

 

  



Balanç Social 2020, Fundació Barcelona Zoo                                             

7. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

Barcelona és una ciutat fortament compromesa amb les polítiques ambientals; des de fa anys 

la ciutat ha elaborat diferents programes i estratègies ambientals que la configuren com a 

capdavantera en la preservació del seu entorn i en la millora de la qualitat ambiental per a 

esdevenir també, una ciutat saludable. En aquest sentit, el Zoo de Barcelona és signant del 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona des del 2004 i ha redactat cada quatre 

anys Plans d’Acció per la Sostenibilitat des de l’any 2005.  

Un dels objectius del Zoo de Barcelona, que actualment desenvolupa a través de la Fundació 

Barcelona Zoo, és la conservació de la natura i la preservació de la biodiversitat, i aquests 

valors obliguen a ser exemplar des del punt de vista ambiental. Qualsevol zoo modern ha 

d’incloure aquests valors en el disseny de les seves instal·lacions i infraestructures, i en 

racionalitzar el seu funcionament (metabolisme). Les bondats ambientals de tot el procés han 

de ser visibles i s’han de transmetre als ciutadans i visitants. Aspectes com l’eficiència 

energètica, la gestió eficient dels residus, la racionalització de l’ús de l’aigua o l’ús de energies 

renovables s’ha de donar a conèixer i ser un eix conductor que el visitant ha de poder apreciar.  

Aquest procés de transformació de l’actual Zoo en un equipament de referència des del punt 

de vista de la sostenibilitat permet també explicar quines son les polítiques de la ciutat a nivell 

ambiental, aplicades al Zoo, que tenen translació a escala global.  

Tots aquests aspectes relatius a la sostenibilitat de les instal·lacions del Zoo de Barcelona 

tenen indicadors propis que estan inclosos en la Memòria de Sostenibilitat de l’empresa 

municipal Barcelona de Serveis Municipals, que es pot consultar en el apartat corresponent de 

la seva web: https://www.bsmsa.cat/rsc/memoria-de-sostenibilitat/  

En aquest context, la Fundació Barcelona Zoo, tracta de garantir que els projectes que es 

desenvolupen en el seu marc d’actuació segueixin criteris relacionats amb la sostenibilitat 

econòmica (relació objectius concrets/efectivitat/costos del projecte/incidència real en 

conservació/contenció de despeses supèrflues, etc.) i mediambiental (disminució de consums, 

gestió de residus, petjada ecològica, etc.). Tots aquests aspectes, que ja es comencen a posar 

en valor en el moment de seleccionar els projectes a realitzar, han de guanyar presència en 

forma d’indicadors de progrés mesurables en el futur pròxim.  

Igualment, la FBZ treballa 

amb els objectius de 

desenvolupament sostenible 

(ODS) com a element cabdal 

en la seva estratègia de futur. 

És per això que els ODS i els 

indicadors que emanen d’ells 

s’hauran d’incorporar a les 

memòries que, com aquesta, 

realitza la FBZ periòdicament. 

   

https://www.bsmsa.cat/rsc/memoria-de-sostenibilitat/
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ANNEX I. Llistat de projectes desenvolupats per la fundació Barcelona Zoo durant 2020. 

Col·laboració amb la EEP per a desenvolupar tasques de conservació a la Reserva Nacional de 
Wae Wool, a l'Illa de Flores, Indonèsia 

Aportació puntual 

Manteniment de la participació en la West African Primate Conservation Aliance Aportació puntual 

Ajut puntual al Centre de rescat de ximpanzés de Tacugama Aportació puntual 

Estudi sobre l'estat de salut del sistema reproductor en Orangutans estuidats a diefrents 
centres i santuaris de Borneo i Malasia  

Conveni específic 

Monitorització del Mangabei de coroneta blanca en zoo de Accra i Zoo de Kumasi (semi 
forested enclosure), i de la poblacio residual a  selves de Ghana. Desenvoplupament del 

projecte de reintroducció. 
Conveni específic 

Conservació del ximpanzé de l'Àfrica Occidental al Parc Nacional de Fouta-Djallon per al 
seguiment de les poblacions, proposta i execució de mesures per a la conservació dels 

ximpanzés a Senegal 
Conveni específic 

Seguiment de la població de goril·les del Santuari de Fauna de Lossi 15 anys després de 
l’epidèmia d’ebola 

Conveni específic 

Accions de suport a la  conservació del Trencalòs mitjançant la reproducció en captivitat i 
gestió integrada per part de la EEP de l'espècie 

Conveni específic 

Manteniment de l'Estació d'Anellament del recinte del Zoo Conveni específic 

Conservació de la trenca i el voltor negre a Catalunya Conveni específic 

Manteniment de l'Observatori d'Amfibis Aiguamolls Empordà Conveni específic 

Projecte de Conservació del fartet i de la tortuga de rierol al Delta del Llobregat:  
monitorització de la població de tortuga de rierol i accions per a la conservació del fartet al 

Delta del Llobregat, especialment en el programa "Salvem el Fartet" 
Conveni específic 

Suport en la reproducció de rapinyaires nocturnes irrecuperables en l'àmbit del Delta de l'Ebre 
i divulgació de fauna d'espais naturals de les terres de ponent 

Conveni específic 

Accions de recuperació de la Pineda de Remolar Conveni específic 

Col·laboració amb Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Solsona) en la conservació de les 
aus estepàriques i dels secans, incloses migratòries 

Conveni específic 

Accions complementàries al LIFE WOLFLUX per a la monitorització del llop ibèric a l'Oest de la 
Peninsula Ibèrica 

Conveni específic 

Conservació de l'Almesquera a Catalunya Conveni específic 

Projecte de seguiment del Linx ibèric en terres de Castella la Mancha i Andalusia Conveni específic 

Seguiment de papallones migratòries  Conveni específic 

Seguiment fauna urbana. Eriçons, Ratpenats, falcons. Conveni específic 

Seguiment del Gat Salvatge a Catalunya. Bases per a un proejcte global de conservació Conveni específic 

Projecte de conservació dels hàbitats del tritó del Montseny Conveni específic 

TuroCat: projecte de Conservació del Turó a Catalunya Conveni específic 

Col·laboració en el projecte de conservació de la Nacra al Delta de l'Ebre Conveni específic 

Col·laboració en l'Atles dels ocells nidificants de Catlalunya i Atles dels ocells d'Europa Conveni específic 

Projecte de conservació Ofegabous. Camp de Tarragona i terres de l'Ebre Conveni específic 

Desenvolupament del Cryo-Zoo per a la preservació de línies cel·lulars i cèl·lules mare Conveni específic 

Manteniment del Banc de teixits del Zoo de Barcelona Conveni específic 

Residencia Europea UAB Conveni específic 

 Projecte de reproducció en captivitat del Ferreret per al reforçament poblacional a la Serra de 
Tramontana de Mallorca 

Conveni específic 

Estudi i accions de monitorització de la Llúdriga al Besòs i la Tordera Conveni específic 

Projecte de reproducció en captivitat de la Tortuga Mediterrània per al reforçament 
poblacional en diferents indrets de Catalunya 

Conveni específic 

Col·laboració en la incubació d'ous de tortuga babaua procedents de nius a platges de risc a 
Catalunya 

Conveni específic 

Seguiment dels parcs dels esculls de Barcelona Serveis 

Estudi a llarg termini dels insectes del canopi de la serra de Collserola Serveis 
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