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Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat 

ANUNCI

Es convoca, per no haver estat
possible la notificació al seu domi-
cili social, l’empresa constructora
de l’Arxiu Comarcal i Centre de
Barri a Mas Lluí de Sant Feliu de
Llobregat, TIFERCA SA CONS-
TRUCTORA, el dilluns dia 21 de
desembre de 2009 a les 14.30 ho-
res, a la sala de reunions de l’À-
rea de Serveis Territorials de l’A-
juntament, carrer Església, 7,
planta baixa, a l’efecte de la signa-
tura de l’acta de liquidació de l’o-
bra de referència.

Sant Feliu de Llobregat, 18 de de-
sembre de 2009.
L’Alcalde,          
Juan Antonio Vázquez Cortado

EL FUTUR DE LES CURSES DE BRAUS

● L’ advocada Anna Mulà
és una de les deu persones
que formen la comissió
promotora de la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP)
contra les curses de toros,
impulsada per la Platafor-
ma Prou! Amb el seu dis-
curs, divendres va defen-
sar al Parlament les tesis
dels animalistes per prohi-
bir els espectacles taurins.

– Es pensava que ILP
superaria les esmenes a
la totalitat?

– «Quan vaig proposar
que es podria fer una ILP
per canviar la llei de pro-
tecció dels animals pensa-
va que no em farien cas i
que tot es quedaria amb
una simple idea. Però es va
endegar la campanya, vam
recollir 180.000 firmes i la
ILP ha arribat al Parla-
ment.»

–Però, la votació ha
estat molt ajustada.

– «Els vots obtinguts
han estat suficients. La ve-
ritat és que estic molt satis-
feta amb el resultat de la
votació.»

–Altres ILP no han
arribat tan lluny com
aquesta.

– «ÉS veritat. La ILP
contra els transgènics, per
exemple, no va iniciar la
tramitació parlamentària.
Però la ILP antitaurina se-
gueix endavant perquè en
el seu origen té una petició
reiterada de la societat.
Que la tramitació continuï,

és un símbol de la demo-
cràcia.»

– Quins són els pro-
pers passos a seguir?

– «Ara, la modificació
de la llei es debatrà a la co-
missió de Medi Ambient.
Hi haurà la compareixença
d’experts de diferents àm-
bits per escoltar les dife-
rents opinions.»

– A qui es podrà es-
coltar en aquestes co-
missions?

– «Podran participar-hi

des de veterinaris, escrip-
tors, toreros, tota aquella
gent que tingui quelcom a
dir sobre la modificació de
llei. És molt important po-
der conèixer el punt de vis-
ta de tots aquells a qui
afectarà la modificació de
la llei».

– I després?
– «Hi haurà les esmenes

a l’articulat. Esperem que
se’n facin i moltes. Aquí,
per exemple, s’hi podria
incloure, fins i tot, la su-

pressió dels correbous.
Les esmenes a l’articulat
es votaran una per una i,
quan s’hagi aconseguit el
consens per modificar la
llei, es farà la votació fi-
nal».

– Així, el procediment
s’allargarà?

– Sí, i tant, tot el procés
s’allargarà uns mesos, ben
bé fins el maig».

– Quin és el vostre pa-
per en tot el procés?

– «La comissió promo-

tora de la ILP, és a dir, els
que hem impulsat aquesta
iniciativa, podrà denegar o
incloure les esmenes que
cregui oportuna en l’arti-
culat de la llei».

– Creu que s’acabarà
modificant la llei de
protecció dels animals i,
per tant, prohibint les
curses de toros?

– «És precipitat dir què
passarà. Però jo sóc molt
optimista».

Durant la tramitació parlamentària de la ILP es faran esmenes a l’articulat i s’hi podria incloure, per exemple, la
prohibició dels correbous. Però fins d’aquí uns mesos no hi haurà la votació final de la llei

«És difícil dir si es modificarà la llei,
però sóc molt optimista»

Anna Mulà.  PORTAVEU DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA ILP ANTITAURINA

PAULA MERCADÉ /
Barcelona

L’Anna Mulà al Parlament després de defensar la llei antitaurina, divendres passat. / ANDREU PUIG

● La fiesta del toro és la
nova obra de teatre dels
còmics José Manuel Poga
i Paulo Medal, que es va
estrenar dijous passat al
Teatre del Raval. Els ac-
tors encarnen el torero In-
finito de Córdoba i el seu
mosso d’espases, Berbere-
cho de las Rías Baixas,
respectivament, al llarg
d’una corrida estram-
bòtica a la Real Maestran-
za de Sevilla. El nom de
l’espectacle potser inspira
sàtira, però els creadors as-
seguren que no busquen la
controvèrsia barata. «Hem
interpretat l’obra davant
d’audiències andaluses
molt taurines i la recepció
ha sigut bona», comenta
Medal. Asseguren que el
xou és merament la parò-
dia del toreig. Busca la re-
flexió dels espectadors,
cadascun dels quals n’ex-
traurà les seves pròpies
conclusions. «La crítica hi
és perquè el tema ho de-
mana, però la fem amb
moltíssim respecte», resu-
meix Poga. «No ens casem
amb ningú, el nostre hu-
mor és blanc, entranya-
ble.» Ingredients de slaps-
tick, absurd i clown proven
d’explotar les bases
d’aquesta curiosa relació
entre torero i toro. Cons-
cients del debat social i po-
lític actual al voltant de la
legislació taurina, els res-
ponsables del teatre van
organitzar un debat entre
les dues faccions després
de la funció de divendres
passat. El mateix dia Poga
i Medal, caracteritzats
com a toreros, van anar a
les portes del Parlament a
repartir propaganda del
seu espectacle.

El Teatre del
Raval presenta
un espectacle
còmic i taurí

X. GAILLARD


