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El zoo de la
Ciutadella
s’omple d’amfibis
abans del trasllat

CANVIS EN UNA INSTITUCIÓ CENTENÀRIA

b

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

El parc incorpora
noves espècies tant
en captivitat com
lliures en basses

Q
uan la majoria dels ani-
mals del zoo de Barcelona
es traslladin a la seva nova
llar al Besòs, una singular

representació de granotes, gripaus i
altres amfibis seguiran campant al
recinte de la Ciutadella. Uns estaran
en instal.lacions envidriades, com
en l’actualitat, però altres viuran en
plena llibertat als estanys del vell
parc. Aquest és l’objectiu de l’última
reforma que emprèn el zoo o, si es
prefereix, un nou pronunciament
oficial sobre la supervivència de les
instal.lacions actuals. «Tot i que per-
drem espai, a la Ciutadella hi se-
guirà havent animals», va reiterar
ahir Imma Mayol, segona tinenta
d’alcalde i responsable de l’àrea mu-
nicipal de Medi Ambient.

«Els barcelonins tenen un vincle
emocional amb aquest zoo –va pros-
seguir–. Volem que es mantingui,
però garantint el benestar dels ani-
mals. I, tot i que algunes instal.la-
cions estan molt bé, altres no són
òptimes». Mayol no va precisar qui-
nes espècies seran les escollides per
anar al Besòs i quines seguiran al re-
cinte de la Ciutadella, però va anun-
ciar que «aviat» es presentarà el pro-
jecte definitiu de trasllat.

Les millores presentades ahir su-
posaran en primer lloc augmentar
el nombre d’espècies d’amfibis en
exposició i millorar la qualitat de les

seves instal.lacions. Amb aquesta fi-
nalitat s’ocuparà part del vell Aqua-
rama, situat a tocar del Terrari. Car-
me Maté, directora del zoo, va afir-
mar que s’incorporaran granotes
daurades de Madagascar, granotes
de l’illa de Montserrat i granotes
punta de fletxa, en tots els casos
dins de programes europeus de cria
en captivitat. El zoo també aspira a
tenir un projecte similar amb el tri-
tó del Montseny, una escassíssima
espècie descoberta recentment. Així
mateix, continuarà el programa de
cria del ferreret, un gripau endèmic
de la serra de Tramuntana, que ha
permès reintroduir l’espècie en lli-
bertat a l’illa de Mallorca. «Quan els
nostres capgrossos creixen –va dir
Maté–, els cedim al Govern balear
perquè els alliberi».

COLÒNIES ALS ESTANYS / El segon es-
forç del zoo es destinarà a preservar
les sorprenents colònies d’amfibis
que, d’una manera natural, viuen
als estanys del parc. Hi ha tres es-
pècies –granota comuna, granoteta
de Sant Antoni o reineta i tòtil– i en
quantitats apreciables. Per exemple,
al Palmerar, un llac que l’any passat
va haver de ser dessecat per iniciar
la construcció d’un poliesportiu de
Ciutat Vella, es van recuperar més
d’un miler de capgrossos. Totes
aquestes actuacions s’emmarquen
dins de la celebració de l’Any Mun-
dial dels Amfibis. H

b La regidora Mayol
reitera que el vell
recinte seguirà, però
amb menys espai
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33 Un exemplar de la minúscula granota verinosa daurada, ahir, al terrari del zoo de Barcelona.

les visites
DUES SEUS,
PERÒ NO TRES

< El zoo va tenir l’any passat 1,1
milions de visites, xifra que
suposa un 8,4% més que
l’exercici anterior, que al seu torn
havia superat en un 6% les xifres
del 2005. A més, els membres del
Zoo Club o carnet familiar
voregen els 100.000. «Són dades
que m’omplen d’orgull –va dir
Imma Mayol– i confirmen el gran
arrelament del zoo a la ciutat».
L’ajuntament, va recordar la
regidora, ha pres la decisió
«política» de mantenir íntegre el
zoo a Barcelona, encara que sigui
en dues seus, i ha descartat el
trasllat de qualsevol instal.lació
fora del terme municipal.

CONFRONTACIÓ PER UN ESPAI CULTURAL DE GRÀCIA

Un judici enfronta la Sala
Beckett amb Núñez i Navarro
b

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

La propietat va
demandar el teatre per no
voler renegociar el lloguer

El Jutjat de Primera Instància núme-
ro 54 de Barcelona va celebrar ahir
el judici per la demanda presentada
per l’empresa Núñez i Navarro con-
tra la Sala Beckett, un dels espais de
teatre alternatiu de referència a Bar-
celona. Les dues parts estan enfron-
tades pel contracte de lloguer del lo-
cal on es troba el teatre, a Gràcia, i
que és propietat de la immobiliària.

El conflicte entre les dues parts va

començar el 2006. El gener d’aquell
any, Núñez i Navarro va comprar
l’immoble, al número 55 del carrer
de Ca l’Alegre de Dalt. Llavors, la fin-
ca estava ocupada per uns 20 arren-
dataris, entre ells la Sala Beckett,
que va obrir el 1989.

VENÇUT / La propietat va voler can-
viar el contracte i apujar el lloguer a
l’entendre que aquest havia vençut
i «que les condicions econòmiques
estaven desfasades», va dir el direc-
tor comercial de Núñez i Navarro,
Joan Dalmau. Va afegir que es va in-
tentar negociar i com que la sala no
ho va acceptar, van acabar per inter-
posar una demanda.

El director de la sala, Toni Casa-
res, va recordar que els fundadors
del teatre (entre ells José Sanchis Si-
nisterra, present al judici) van fir-
mar un contracte indefinit amb el
primer propietari. Casares va afir-
mar que els van instar a marxar i
després a negociar un altre acord
tant de preu com de temps, i que no
ho van acceptar.

En la vista va quedar clar que és
un cas de diferent interpretació jurí-
dica del contracte. Els advocats de la
Beckett afirmen que les condicions
firmades no es poden canviar, men-
tre que Núñez i Navarro defensa que
el contracte explicita que no es pot
prorrogar de manera forçosa. H


