assumpte:
Deficiències i goteres a les instal·lacions del Zoo de Barcelona
destacat
El Comitè d'empresa del Zoo de Barcelona denuncia la situació de deteriorament i les greus disfuncions que
afecten algunes de les zones de nova construcció del Parc o aquelles on s'han desenvolupat obres de remodelació
en temps recents.
Segons els integrants del comitè, hi ha goteres que afecten el dormitori d'elefants, el Punt Verd, la instal·lació dels
muntjiacs pertanyent al complex “Terra de Dragons” i el nou teulat dels dormitoris de camells. El recinte destinat a
acollir la població de Dragons de Komodo i les piscines de dofins i lleons marins també pateixen desperfectes que
han estat reiteradament renunciats pel propi Comitè en considerar que suposen una amenaça per al benestar de la
Col·lecció Zoològica i la seguretat del personal cuidador.

Cos del text
El capítol d'instal·lacions municipals damnificades per les fortes pluges d'ara fa uns dies no s'esgota amb el trist
episodi de les goteres a la flamant coberta del nou recinte d'Els Encants. El Comitè d'empresa del Zoo de Barcelona
també denuncia les deficiències de moltes de les obres de remodelació que s'estan desenvolupant a l'emblemàtic
parc. Així, a banda de les goteres que comentàvem al principi, els treballadors també esmenten, entre d'altres
exemples, la utilització de pintura inadequada per al recobriment de les piscines de dofins i lleons marins que, com
a conseqüència, pateixen continus despreniments reiteradament denunciats per part del Comitè.
Els representants dels treballadors responsabilitzen d'aquesta extensa llista d'errors i obres amb acabats deficients a
la manca de coordinació i supervisió per part de l'Equip Directiu. Una actitud que suposa un increment de la
despesa que ha de fer l'Ajuntament i que atempta contra el deure de vetllar pel benestar dels animals exposats i la
seguretat del personal que diàriament s'encarrega de cuidar-los i alimentar-los.
El rerefons de la privatització de B:SM
El Comitè expressa el seu malestar pel fet que l'empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals - gestora del
zoològic- no està actuant amb fermesa a l'hora d'exigir la deguda responsabilitat a l'equip directiu responsable del
desenvolupament de les obres. Ans al contrari, l'única resposta a l'actual situació és, segons el Comitè, proposar un
canvi de model de gestió que passa per desmantellar el model públic actual. En concret, el Comitè acusa B:SM
d'anar “cap a una privatització encoberta, començant per la Brigada de Manteniment”.
L'acusació del Comitè d'Empresa arriba només uns dies després que es conegués la intenció per part de
l'Ajuntament de Barcelona d'obrir a la participació del sector privat la gestió de 15 dels aparcaments més rendibles
que fins ara eren responsabilitat exclusiva d'aquesta societat municipal. Un proces de privatització parcial que ha
estat durament contestat pels representants dels treballadors de B:SM que consideren injustificada la mesura i en
detriment dels interessos d'usuaris, professionals i, fins i tot, de la bona salut de les finances municipals.

