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L'Ajuntament de Barcelona prohibeix al circ Mundial els números amb
animals salvatges

Una ordenança sanciona l'exhibició de les bèsties en espectacles

Els espectacles amb lleons, tigres i elefants s'han substituït pels de cavalls i camells

M. Ciércoles

El circ informa al públic que la suspensió es deu a una "ordre governativa"
El circ Mundial, instal·lat a la plaça de toros Monumental de Barcelona fins a l'1 de novembre, va
estrenar dissabte el seu espectacle amb alguns canvis importants, després que l'Ajuntament els va
comunicar divendres que, en compliment d'una ordenança municipal, no podien exhibir animals
salvatges en un espectacle públic. El circ ha hagut de substituir els números on apareixen lleons, tigres i
elefants per d'altres en què intervenen camells i cavalls, animals que no estan afectats per aquesta
normativa, que pren com a base la llei de protecció dels animals.

"Fa gairebé trenta anys que venim a Barcelona i desconeixíem aquesta normativa", va afirmar ahir el
relacions públiques del circ, Jacinto Allué. "Hem acatat l'ordre de l'Ajuntament sense cap problema i no
tenim cap intenció de discutir el tema", va afegir Allué. Tot i venir cada any a Barcelona, assegura que
fins ara mai havien tingut problemes amb els animals. Precisament, fa pocs dies que un altre circ,
instal·lat a Sabadell, va exhibir un número amb elefants sense problemes, tal com va apuntar Allué. De
fet, aquest és el primer cop que es prohibeixen a l'Estat els tradicionals números de lleons, tigres i
elefants.

Fonts de l'Ajuntament van confirmar que els inspectors del districte de l'Eixample van visitar dijous les
instal·lacions en comprovar que el circ s'anunciava per la ciutat i esmentava els espectacles amb
animals salvatges. Els inspectors van constatar la presència de les bèsties -dos lleons, set tigres i tres
elefants- i, per aquest motiu, es va dictar una ordre de cessament de les activitats puntuals en què
estava prevista la presència dels animals. La resta dels permisos es van atorgar sense més problemes.
"Per a nosaltres no suposa un gran trasbals", explica Jacinto Allué. "Però el públic sí que troba a faltar
aquests espectacles", afegeix. Quan algú pregunta per què s'han hagut de suspendre els números, la
resposta del circ és que ha estat per "ordre governativa", com en els vells temps. Aquesta és l'expressió
que han fet servir els responsables del circ Mundial a la nota que han penjat a les taquilles per avisar el
públic dels canvis en l'espectacle. Les mateixes paraules que també es pronuncien a l'inici de cada
funció.

El circ Mundial oferirà durant aquest mes nou funcions setmanals: tres cada dissabte i cada diumenge,
dues els divendres i una els dijous. Cada sessió té un aforament màxim de 1.800 persones. A l'estrena,
que va tenir lloc dissabte passat, hi van acudir dos guàrdies urbans vestits d'uniforme per comprovar el
compliment de l'ordre municipal, un fet que, segons va publicar ahir El Punt, no va agradar gens ni mica
als responsables del circ.

Decepció a l'entrada
Una parella que acabava de comprar les entrades per a la primera sessió d'ahir a la tarda va rebre amb
decepció la notícia de la suspensió dels números amb animals salvatges. No havien vist el rètol que la
direcció havia penjat a la taquilla i van adquirir l'entrada, tot i que a la noia li feia "molta il·lusió veure els
elefants".
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"Tot i que l'acceptem, no acabem d'entendre la mesura, perquè aquests animals ja van néixer en
captiveri", explica Jacintó Allué. "És la primera vegada que passa una cosa així a la història del circ
Mundial", repeteix. Amb tot, assegura que el circ Mundial té la intenció de continuar visitant Barcelona,
com ha fet cada any des d'en fa vint-i-set i encara que sigui sense animals salvatges.

El circ mundial estarà instal·lat fins a l´1 de novembre a la
Monumental
Josep Soteras
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