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L'ajuntament negocia amb el circ l'exhibició d'elefants 

• El director del xou diu que compleixen la normativa per ser animals domèstics

• La companyia d'Ángel Cristo estudia la suspensió de la seva visita a BCN per Nadal

ALBERT OLLÉS

L'Ajuntament de Barcelona i els responsables del Circo Mundial van negociar ahir el retorn dels tres
elefants de la companyia a les actuacions, que avui es reprenen, amb l'argument que són domèstics. El
consistori va prohibir el cap de setmana passat l'exhibició dels paquiderms, juntament amb tigres i
lleons, en compliment d'una nova ordenança municipal que impedeix les funcions amb animals
salvatges.

El director i fundador del circ, José María González, es va reunir ahir amb tècnics del districte de
l'Eixample i va mostrar la seva confiança a poder comptar avui amb els elefants: "Els hem informat que
no són africans, sinó asiàtics, raó per la qual són utilitzats pels habitants d'aquell continent com a
transport o per treballar. L'ajuntament ho ha entès i esperem rebre l'autorització en les pròximes hores".

IMATGE DANYADA
Un portaveu municipal va confirmar que les dues parts van acordar la presentació d'un recurs a càrrec
del circ i que, segons què en surti, decidiran "si es manté o no la prohibició". L'empresari circense va
assegurar sentir-se "víctima sense haver estat culpable" pel dany econòmic i d'imatge sofert: "Si
haguéssim conegut abans l'ordenança hauríem canviat l'espectacle i la publicitat. El problema és que
ara hem promès uns números que no oferirem".

González va mostrar el seu respecte per l'ordre, però va defensar el tracte als animals en aquest tipus
d'atraccions: "Estan igual o millor que en un zoo. Comptem amb veterinaris i cuidadors qualificats,
vigilem la seva alimentació i la gent del circ els mima com a ningú".

El director del Circo Mundial va reconèixer que és la primera vegada que viu una cosa així, però va
prometre tornar: "Fa 30 anys que no fallem i si no podem portar feres les substituirem per altres xous.
Un circ modern ha de tenir imaginació".

SENSE DISTINCIONS
No tots els empresaris del sector opinen igual, i el Circo Americano del popular Ángel Cristo va anunciar
ahir que estudia suspendre l'actuació prevista a Barcelona aquest Nadal. "Estem a l'espera que
l'ajuntament clarifiqui els límits reals del decret, però si segueix igual no hi anirem", va indicar a l'agència
Efe Rashid Daifuri, portaveu de la companyia.

Les associacions de protecció d'animals van insistir que la mesura s'apliqui sense distincions.
"Diferenciar entre salvatges o domèstics és discriminatori, sigui quin sigui el seu grau de socialització",
va reiterar Juan Alcalá, portaveu d'Alternativa per a l'Alliberament Animal. La presidenta de la Fundació
Altarriba, Matilde Figueroa, va recordar que l'existència de circs "afavoreix el tràfic il.legal d'animals, una
pràctica molt estesa en aquest país".
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