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S’OBRE EL PROCÉS PER TRIAR EL NOM DEL DOFÍ 
NASCUT AL ZOO DE BARCELONA 
 

• Es pot votar durant tot el mes de novembre entre un total de 5 
noms, escollits pels seus cuidadors i dues escoles 

• El petit va néixer el 13 d’octubre i s’ha confirmat que és 
un mascle. 

• Les sessions educatives s’han reprès, tot i que es 
modifiquen amb noves explicacions per garantir el procés 
d’adaptació de la cria. 

 
 

A partir d’avui i fins el 30 de novembre, s’obre el període de votació per triar el 

nom de la cria de dofí que va néixer el 13 d’octubre al Zoo de Barcelona. 

Després de les observacions fetes per l’equip tècnic en els darrers dies, s’ha 

pogut confirmar que es tracta d’un mascle. 

 

Un cop s’ha pogut conèixer amb certesa el sexe, s’ha iniciat el procés 

participatiu per escollir el nom del petit dofí, tal com és habitual en el Zoo de 

Barcelona quan neix una cria. Així, tothom que ho desitgi, podrà votar el nom 

més idoni entre 5 propostes. Aquests noms han estat aportats pels cuidadors 

de la secció de mamífers marins i dues escoles que hi han volgut col·laborar. 

 
-Fosc 
-Oceà 
-Ewok 
-Nuik 
-Barballet 
 

 

Les votacions ja estan obertes a través del web (www.zoobarcelona.cat) i 

també presencialment, sol·licitant unes butlletes a les dependències del Zoo.  

 

Es reprenen les sessions educatives 
Des d’aquest  matí, el Zoo de Barcelona ha reprès les sessions educatives de 

dofins obertes al públic. Aquestes sessions es van suspendre el mateix dia del 
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naixement per assegurar el correcte desenvolupament del part i els primers 

dies d’adaptació. Ara, un cop garantides les condicions per a tornar a 

emprendre aquestes activitats, s’han adaptat les sessions educatives tenint en 

compte la presència d’una cria al delfinari. Per aquest motiu, els cuidadors 

centraran les sessions en explicar els aspectes biològics i reproductius dels 

dofins, així com detalls concrets del naixement de la cria i el seu procés 

d’adaptació al grup. Les sessions es complementaran amb imatges de vídeo 

que ampliaran les informacions que es donaran en directe.  
 
 

 


