FAQ - Frequent Asked Questions

Què pretenem?
Des de FAADA desitgem que no hi hagi cap cetaci en captivitat en el futur. Per això hem
d'anar tancant els delfinaris i a Espanya, volem començar pel de Barcelona.
Per què Barcelona?
El delfinari de Barcelona no compleix tan sols amb els estàndards mínims establerts per
l'Associació Europea de Mamífers Aquàtics. L'espai que tenen és diminut i antiquat. A
més, donada la seva condició de centre públic, la decisió sobre els canvis que es
produeixin i les inversions a realitzar són a través de l'Ajuntament de Barcelona.
Volem alliberar els dofins?
Si entenem alliberar com deixar directament al mar als animals que han viscut sempre
o durant molts anys en captivitat i sota la cura dels éssers humans; no. Però volem
alliberar-los de la seva condició d'animals al servei de les persones i d’utilitzar-se com
atracció pels visitants. Volem que deixin de participar en exhibicions, siguin o no
pròpiament espectacles. Volem que tinguin una vida respectada i digna. Volem que
puguin nedar i gaudir de les riqueses del mar. Volem analitzar la situació de cada dofí un
a un per poder valorar de forma individual i molt meditada si són candidats per viure en
mar obert completament o, pel contrari, en un refugi o santuari costaner.
Què passarà amb els dofins si tanca el delfinari?
Els dofins han de ser reubicats. No volem que acabin en un altre delfinari patint els
mateixos problemes que a Barcelona ni que es reprodueixin. Per aquest motiu, estem
en contacte amb altres organitzacions i experts que tenen projectes de santuaris perquè
els dofins puguin anar-hi. Mentre s'acaba la construcció del santuari i, perquè es puguin
adaptar a la nova vida que tindran, els animals hauran de romandre encara uns quants
mesos en la seva ubicació actual. Volem evitar que els animals hagin de patir diversos
trasllats ja que això suposa un estrès i risc per a ells, és preferible mantenir-los més
temps al seu delfinari actual fins que estigui disponible el santuari.
Què és un santuari o refugi costaner?
Es tracta d'un tros de costa protegit, gestionat amb la mínima intervenció humana (tan
sols la necessària per mantenir el control dels animals pel que fa a poder monitoritzar i
intervenir en qüestions de salut), que permet als cetacis una vida molt semblant a la
qual haurien d'haver tingut en la naturalesa, i en la qual les persones a càrrec treballaran
per garantir el bon estat físic i mental dels animals, sense utilitzar-los per a finalitats
lucratives o d'entreteniment.

Podrà entrar públic al santuari?
El santuari no pretén ser un centre d'accés al públic general. Les visites que es realitzin
han de ser concertades, amb fins educatius i en les quals els visitants mai entraran en
contacte amb els animals.
És molt car construir un santuari?
Sí. El manteniment d'un animal de tal envergadura és car, i també la inversió inicial. Les
estimacions actuals indiquen que es requereixen entre 2 i 6 milions d'Euros per poder
establir un santuari costaner. Després, uns 200.000 Euros anuals pel manteniment dels
animals, subministraments, el personal a càrrec, etc.
Si és un tros de costa, podran alimentar-se amb recursos naturals?
Els animals estaran ubicats en un tros de costa protegit, amb una determinada extensió,
segons el lloc on s'ubiqui, però no tindran lliure accés a mar obert, almenys en una
primera fase. D'aquesta manera es pot controlar que els animals estiguin bé, es pot fer
seguiment de la seva rehabilitació i potenciar que aprenguin a alimentar-se per si
mateixos.
Clarament hi haurà entrada i sortida d'algunes espècies, segons el sistema de seguretat
seleccionat, i els animals podran alimentar-se d'aquests peixos, però no seran recursos
suficients, de manera que caldrà complementar la seva alimentació per exemple
introduint més peixos regularment.
Llavors, estaran tancats en aquest tros de costa?
En una primera fase si. Després, i segons cada cas, podria plantejar-se la possibilitat de
fer "passejades" o fins i tot d'alliberar els animals, però per això es requereix molt de
temps i un estudi exhaustiu del comportament de cada animal. El més probable és que
els animals nascuts en captivitat romanguin per sempre en el santuari.
En qualsevol cas, el tros de costa serà un lloc molt més extens que un delfinari, on
gaudiran de la varietat ambiental que té el mar, amb la flora i fauna de l'hàbitat en
qüestió, on podran utilitzar els seus sistemes de comunicació innats, aprendre a
alimentar-se per si mateixos...
Podran reproduir-se els animals del santuari?
No. Es prendran les mesures necessàries perquè no hi hagi cap risc de que es
reprodueixin els animals. L'objectiu és que quan els animals del santuari morin, deixin
espai per a altres que encara segueixin en captivitat... fins que finalment, d'aquí a unes
dècades, no hi hagi més cetacis en captivitat i llavors els santuaris no siguin necessaris i
es buidin per sempre.
Es van a rehabilitar tots els animals?
Sí. Tots els animals que surtin d'un delfinari necessiten rehabilitar-se, ja que tots tenen
un estat mental afectat per la captivitat. Un cop hagin tornat a un estat mental sa, si
algun té possibilitats de tornar a la llibertat, es treballarà per aconseguir-ho. En canvi, si

s'anticipa que algun animal tindria difícil sobreviure sense la supervisió humana, es
quedarà al santuari, sense reproduir-se, fins que mori de forma natural.
Si en llibertat els dofins viuen en famílies (de fins a 100 individus), com estaran en els
santuaris?
En els santuaris, per una qüestió d'espai limitat, només s'admetran grups petits
d'animals que tinguin una bona relació. Si en una fase posterior, un dofí que surt a
l'exterior del santuari decideix integrar-se a un grup ampli, se li permetrà romandre-hi
mentre les seves condicions de salut es mantinguin estables.
Quants santuaris es necessiten?
Depèn dels temps en què vagin tancant els delfinaris. El fet que hi hagi un santuari ja
creat i amb espai disponible, és un argument de més pes per poder tancar un delfinari.
Un santuari no pot albergar més que uns pocs individus, per tant, es necessiten desenes
d'ells.
Quina és la situació actual dels santuaris de cetacis?
A Estats Units hi ha un projecte molt avançat a les Illes Sant Joan. A Europa també hi ha
tres projectes al Mar Mediterrani i altres en fase d'estudi.
Qui gestiona els santuaris?
Experts de tot el món s'han posat d'acord per establir uns protocols i dissenyar projectes
però la propietat i forma jurídica del mateix dependrà de la legislació de cada país i dels
actors implicats en el procés.
Què va passar amb Keiko, l'orca protagonista de Liberad a Willy?
Va estar des de 1998 a 2000 en una badia tancada per a ell, els següents 3 anys es va
deixar que sortís i seguís vaixells i a altres orques. Va aconseguir nedar només durant
dos mesos i va arribar fins a Noruega. Encara que va morir a causa d'una pneumònia va
viure probablement més temps del que ho hauria fet en les condicions en què el tenien
en captivitat. Tot i que la indústria de la captivitat intenti presentar el cas de Keiko com
un fracàs, el fet que l'animal pogués nedar lliurement, alimentar-se i mantenir relacions
socials amb altres orques, mereix una celebració. A més, el cas serveix de precedent i
com a experiència de la qual aprendre.
¿Exemples amb dofins?
De 1964 a 1998 la National Marine Fisheries Services va tornar més de 70 dofins al mar,
animals que havien estat en captivitat des d'uns pocs dies fins a 10 anys. No es té
coneixement de si es va fer seguiment o no de cada cas.
De 1977 a 1980 Sea World va capturar a 10 dofins i després de 90 dies els va alliberar. 9
d'ells es van tornar a veure sans i estalvis.
El 1990 es van retornar amb èxit a la mar dos dofins que havien estat expressament
capturats a Florida; Misha i Echo.

El 1992 es van alliberar diversos dofins a Austràlia, que havien passat 10 anys en
captivitat al Atlantis Marine Park. Aquestes reintroduccions no van tenir l'èxit esperat
perquè per exemple un dofí, tot i que se'l va veure nedant integrat en grups de dofins,
va perdre molt pes, no sabia alimentar-se... Però va permetre adquirir molta experiència
per a posteriors reintroduccions.
Tom i Misha: Alliberats el 2012 a Turquia. Projecte Back to the Blue. Un èxit de la mà de
Born Free Foundation. https://www.youtube.com/watch?v=fPOHDO_6PRI
Hi ha santuaris d'altres animals?
Sí, de grans mamífers existeixen diversos santuaris, per exemple de felins, d'elefants o
d'óssos. Entre d'altres, recordem:
 Liberty Sanctuary: http://bearsanctuary.com/libearty-bear-sanctuary
 Lions, tigers & bears Sanctuary: https://lionstigersandbears.org/about/mission/thesanctuary
 Ngamba Island: http://ngambaisland.org
 Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Centre: http://www.janegoodall.org/ourwork/our-approach/protecting-chimpanzees
 Born Free Primat Sanctuary: http://www.bornfreeusa.org/sanctuary
 Elephant Nature Park: http://www.elephantnaturepark.org
 Boon Lott 's Elephant Sanctuary http://www.blesele.org

