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GRAN BARCELONA La Vila Olímpica
L’alcalde, Jordi Hereu,
i el regidor de Sant Martí,
Francesc Narváez,
inauguraran el nou complex
esportiu de la Vila Olímpica
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Un circ amb cocodrils desafia la
prohibició de BCN d’exhibir feres

La direcció del xou mostra els rèptils en la sessió
inaugural i els retira de la resta de funcions

La Guàrdia Urbana permet l’actuació i aixeca
acta posteriorment per sancionar l’empresa

LA NORMATIVA QUE IMPEDEIX L’EXHIBICIÓ D’ANIMALS SALVATGES

ALBERT OLLÉS
BARCELONA

E
l Circo Universal va tirar pel
dret ahir i va desafiar la po-
lèmica ordenança munici-
pal de Barcelona que prohi-

beix l’exhibició d’animals salvatges.
Els responsables de l’espectacle van
decidir liderar la protesta que man-
té el sector contra l’ajuntament des
que va entrar en vigor la llei, el mes
de gener del 2004, i van estrenar a
l’espai del Fòrum un número amb
cocodrils que infringeix obertament
la norma.

«Volem denunciar amb aquesta
acció la incoherència d’una orde-
nança que està perjudicant de for-
ma injusta tots els circs i els aficio-
nats barcelonins», va explicar un
portaveu de la direcció de l’especta-
cle minuts després d’haver consu-
mat, amb llum i taquígrafs, el seu
anunci de mostrar els rèptils, decisió
que ja va ser avançada per EL PE-
RIÓDICO divendres.

Les mateixes fonts van explicar
que al Zoo s’hi exhibeixen animals
salvatges en captivitat, igual que a
les corrides de toros, i van assegurar
que, el 2005, el Circo Americano va
presentar un número similar al re-
cinte del Besòs que, al no transcen-
dir públicament, es va portar a ter-
me sense problemes. «¿Algú es pensa
que l’empresa municipal que gestio-
na el Fòrum, BSM, no ho sabia?», es
van preguntar irònicament en res-
posta a la carta que els van enviar
ahir recordant-los que la seva actua-
ció estava prohibida per la norma.

INSTAL.LATS A SANT ADRIÀ / La missiva
replicava l’acusació efectuada per
responsables del circ a aquest diari
en el sentit que personal de BSM els
havia dit que podien exhibir els co-
codrils a l’estar instal.lats a la part
del recinte que pertany a Sant Adrià
de Besòs. L’empresa municipal va re-
conèixer divendres que algú del seu
organigrama havia donat aquesta

informació, però la va desautoritzar
recordant que l’Ajuntament de Bar-
celona és qui tramita les llicències
d’activitats que es duen a terme al
Fòrum, cosa que obliga tots els seus
estadants a complir les normatives
de la capital catalana.

Seguint aquesta filosofia, la Guàr-
dia Urbana va aixecar acta per san-
cionar el circ per vulnerar l’orde-
nança, però també per incompli-
ment del contracte, al considerar
que no s’hi inclou cap actuació amb
feres. El circ va decidir llavors sus-
pendre el número anunciat a la se-
gona sessió i a les previstes per avui,
a l’espera de reunir-se la setmana
que ve amb l’ajuntament.

Els agents van permetre la realit-
zació del xou inaugural de la matei-
xa forma que va passar divendres,
quan el Circo Universal va vulnerar
per primera vegada la normativa a
l’oferir a la premsa un avanç de l’es-
pectacle dels cocodrils. Cap patrulla
dels Mossos d’Esquadra o de la Guàr-

dia Urbana va aparèixer pel Fòrum,
tot i que entre el públic hi havia un
tècnic de BSM, que va criticar els res-
ponsables del circ. «Fins a l’últim
moment, ens han estat assegurant
que no farien sortir els rèptils», va
assegurar el responsable municipal.
«Amb aquesta polèmica han aconse-
guit portar més públic a la primera
funció que tota la gent que va venir
l’any passat», va afegir, en referència
a l’impacte mediàtic de la iniciativa
del Circo Universal.

PROHIBICIÓ EN L’AIRE / L’ajuntament
no es va voler pronunciar ahir en re-
lació amb la possibilitat d’impedir
l’actuació al llarg dels pròxims dies
(el circ té previst seguir al Fòrum
fins al 13 de gener). Tampoc hi va
haver cap reflexió sobre la possibili-
tat de revisar la normativa, impulsa-
da el 2003 per l’aleshores tinent d’al-
calde del tripartit de govern, Jordi
Portabella (ERC), ara a les files de
l’oposició.H

la infracció
MULTES DE 401
A 2.000 EUROS

EL REGLAMENT
< La prohibició expressa
d’«utilitzar animals salvatges en
captivitat als circs» està inclosa
en l’ordenança municipal de
protecció, tinença i venda
d’animals. La mesura, pionera a
Espanya, es va aprovar de forma
definitiva al ple del desembre del
2003, tot i que no va entrar en
vigor fins a l’any següent. La
norma també veta utilitzar
animals en «espectacles,
filmacions, activitats
publicitàries, culturals i
religioses».

LES SANCIONS
< La norma tipifica com a
«infracció greu» l’ús de les feres
al circ, cosa que es tradueix en
multes de 401 a 2.000 euros. La
reincidència, com podria ser
considerada l’actitud del Circo
Universal, es considera una
«infracció molt greu», fet que
eleva el cost de la sanció fins als
20.000 euros.

EL PRIMER CAS
< El Circo Mundial va ser el
primer a patir el veto de les
feres, l’octubre del 2004. A
diferència del que ha passat ara,
l’empresa responsable de
l’espectacle va decidir acatar, de
mal grat, la prohibició i va haver
de suspendre els números
previstos amb tigres, elefants i
lleons. Sí que se li va permetre, a
canvi, exhibir els cavalls i els
camells.

LA COMISSIÓ EUROPEA
< La constatació que
l’ajuntament estava disposat a
aplicar l’ordenança al peu de la
lletra va disparar l’alarma al
sector que, inicialment, va
reaccionar individualment,
esborrant Barcelona de les gires
o suprimint les actuacions amb
feres. Posteriorment, els
empresaris han avançat cap a
una posició conjunta,
encaminada a demanar empara
a la Comissió Europea.

XAVIER GONZÁLEZ

33 El domador del Circo Universal introdueix el cap a la boca d’un cocodril durant el número d’ahir.




