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“NGUMBI”, el nom de la petita goril·la del Zoo 

 
• La tria del nom s’ha fet per votació popular i en total s’han rebut 

6.413 vots. 
• La besnéta de Floquet de Neu va néixer el passat 1 de setembre i 

s’adapta perfectament al seu grup familiar 
 

 

Ahir, coincidint amb la diada de la Mercè 

i el 120è aniversari del Zoo de 

Barcelona, va tancar el procés 

participatiu per triar el nom de la besnéta 

de Floquet de Neu, nascuda el passat 1 

de setembre. 

 

El nom de la petita goril·la és NGUMBI, 
que és un dialecte que es parla a la zona 

del Riu Muni. Aquest nom ha rebut un 

total de 2.786 vots dels 6.413 recollits pel 

Zoo de Barcelona (a través del web o 

presencialment) i pel programa Info K de 

TV3, que també s’ha sumat a la campanya per batejar la petita goril·la. 

 

Uns dies després d’anunciar el seu naixement, el Zoo va obrir aquest procés 

popular, tal com s’ha fet en altres ocasions, mitjançant el qual tothom que ho 

volgués podia votar per la tria del nom, entre quatre propostes: 

 

• Ngumbi, -dialecte que es parla a la zona del Riu Muni- 

• Afang -que significa “bosc” en la llengua fang-. 

• Nkuê -que vol dir “vesprada”-. 

• Nfung -que és “pluja”- 
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Com ja és tradició al Zoo de Barcelona, tots els descendents d’en Floquet de 

Neu, tenen noms que provenen de la llengua “fang”, que és l’idioma que es 

parla a la zona on van trobar el goril·la albí.  

 

Ngumbi s’adapta perfectament al seu grup familiar 
La petita goril·la ja ha après a mamar, està molt espavilada i activa, i la seva 

adaptació al grup està resultant un èxit. Gràcies a un protocol de maneig 

capdavanter i desenvolupat al Zoo de Barcelona, hi ha diferents tècniques que 

s’apliquen per intentar potenciar la lactància natural, que és la millor garantia 

per a un bon desenvolupament físic i social de la cria.  

 


