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LLEURE

Un domador de tigres en un circ instal·lat a Barcelona abans de la prohibició municipal d’espectacles amb animals salvatges
ARXIU

Unaprohibició vigent enuncentenar demunicipis

BARCELONA Redacció i agències

U
na nova modifica-
ció de la llei auto-
nòmica de Protec-
ció dels Animals
prohibirà que els

espectacles de circ utilitzin ani-
mals en els números a partir del
2014 a fi d’evitar maltractaments
i patiments. Aquesta és la con-
seqüència de la proposta conjun-
ta presentada ahir al Parlament
per CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA i
CUP. L’amplíssima majoria polí-
tica que avala aquesta iniciativa,
que prové d’un compromís pree-
lectoral adquirit amb les entitats
animalistes, i en concret amb Li-
bera, garanteix la pròxima apro-
vació, de manera que Catalunya
es convertirà en la primera comu-
nitat autònoma que legisla sobre
aquesta qüestió.
La proposició de llei estén la

protecció dels animals consagra-
da a la llei als “espectacles de circ

ambanimals” i incorpora la prohi-
bició d’instal·lació d’aquests circs
a tot el territori de Catalunya. El
debat al ple del Parlament difícil-
ment es produirà abans del fe-
brer de l’any que ve.
Aquesta iniciativa tornarà a

modificar la llei de Protecció dels
Animals com ja ho va fer el juliol

del 2010, quan es van prohibir les
corrides de toros a Catalunya.
Els promotors de la proposta ac-
tual creuen que aquesta vegada
no hi haurà tanta polèmica com
amb les corrides de toros, ja que
la utilització d’animals als circs
ja és una pràctica residual. Com
recordaven ahir alguns dels dipu-

tats dels grups que defensen
aquesta proposta, en aquest mo-
ment només queda un circ
d’aquest tipus a Catalunya, enca-
ra que fa més d’un any que no ac-
tua en aquesta comunitat.
Josep Rull (CiU) va parafrase-

jar Gandhi per justificar el su-
port del seu grup a aquesta propo-

sició: “El nivell de civilització
d’una nació es pot mesurar pel
tracte que dispensa als animals”,
va dir Rull abans de sentenciar
que amb propostes així “Catalu-
nya s’assembla més a la resta
d’Europa”.
Oriol Amorós (ERC) va re-

cordar l’evolució històrica que la
defensa dels drets dels animals
ha tingut aCatalunya, referint-se
no només a la prohibició de les
corrides de toros, sinó també al

fet que el Codi Civil català “sigui
el primer a reconèixer que els
animals no són coses, sinó éssers
amb capacitat de sentir, i que
han de disposar de drets i pro-
tecció”. Segons Amorós, aquesta
mesura es justifica per “la llarga
sèrie de denúncies de maltrac-
taments” i per factors com la
itinerància, l’explotació i l’aban-
donament dels animals quan no
estan en condicions de ser uti-
litzats.
En la mateixa línia, Jordi Ter-

rades (PSC) va destacar que
“una societat culta també s’ha de
preocupar pel benestar dels ani-
mals” i va qualificar d’“anacronis-
me” els espectacles circenses
amb feres. D’altra banda,Hortèn-
sia Grau (ICV-EUiA) va assenya-
lar que, en matèria de protecció
dels animals, Catalunya avança
“moltmés de pressa” que la resta
d’Espanya, tot i que va precisar
que queda molt camí per recór-
rer en aspectes com el dels ocells
cantaires, la venda d’animals i
certes tradicions –els correbous
i els embolats– molt arrelades a
determinades zones de Catalu-
nya, com a les Terres de l’Ebre.
De fet, únicament els portaveus
d’ICV-EUiA i la CUP es van pro-
nunciar ahir obertament a favor
de la prohibició dels correbous,
una qüestió per la qual CiU, PSC
i ERC procuren passar sempre
de puntetes.
Nombrosos països europeus

han legislat en els últims anys en
la direcció que ara pren Catalu-
nya. De tota manera, la lluita per
la prohibició d’espectacles de
circ amb animals també ha viscut
revessos, com el que li va etzibar
el Govern britànic de David Ca-
meron el 2011 en fer marxa enre-
re en les intencions de l’anterior
executiu laborista.c
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La nit de compres del passeig de
Gràcia d’aquest any retrà home-
natge als compositors Giuseppe
Verdi i RichardWagner i dedica-
rà la seva quarta edició al món de
l’òpera. La nit del 28 de novem-
bre els comerciants del passeig
més senyorial de la ciutat i dels

carrers adjacents es vestiran de
gala per convidar tots els barcelo-
nins a espectacles de dansa, exhi-
bicions eqüestres, degustacions
gastronòmiques, demostracions
de pintura en directe, sessions de
discjòquei barrejant l’òpera amb
la música house… I a més, sens
dubte, a visitar els seus negocis
sota la lluna i a comprar.

L’extens programa i els seus es-
pais, cada vegadamés cuidats, an-
ticipen el salt que es preveu que
farà la Shopping Night d’aquest
any, sobretot si es compara amb
aquella primera edició circums-
crita a les voreres a la qual van
anar unes 10.000 persones.
Lluís Sans, president de l’enti-

tat de comerciants Amics del Pas-
seig deGràcia, confia a incremen-
tar l’assistència de l’any passat i
superar la xifra dels 50.000 visi-
tants. El director de la Shopping
Night Barcelona, Albert Garriga,
va dir ahir en la presentació que
espera que es repeteixi el nombre
d’establiments del 2012, uns no-
ranta. L’Ajuntament mostra cada
any una creixent col·laboració.

L’objectiu és reforçar el vincle
entre el passeig deGràcia i la ciu-
tadania. Ja fa anys que un analis-
ta va definir com a ramblització
el procés pel qual els veïns de
sempre giren l’esquena a un es-
pai urbà tradicionalment esti-
mat, un espai que deixen de visi-
tar i que, a la fi, només és utilitzat
per turistes, que es converteix en
un parc d’atraccions sense espe-
rit. El passeig de Gràcia ofereix
joies exclusives, però també sa-
marretes a l’abast de totes les but-
xaques, i no vol que els barce-
lonins abandonin el costum de
passejar entre la casa Batlló i la
Pedrera.
Amés, amb aquesta cita els co-

merciants pretenen consolidar

aquest passeig com una destina-
ció turística de qualitat. Una quar-
ta part de les compres realitza-
des per extracomunitaris a tot Es-
panya es fan en aquest racó de
Barcelona. Tot i així, el passeig
deGràcia encara témarge de crei-
xement, sobretot com a destina-
ció nadalenca de compres, com a
escapada de cap de setmana d’hi-
vern per fer regals. Ciutats com
Londres o Nova York són, en
aquest sentit, un referent. El 28
de novembre els llums de Nadal
farà uns quants dies que s’hauran
encès (aquest any l’encesa es fa el
dia 22). La Shopping Night su-
bratllarà el passeig de Gràcia al
mapa del món i convidarà a tor-
nar-hi.c

]Carlos López, president de
l’entitat animalista Libera,
destacava ahir que 99 dels
133 municipis espanyols que,
per la via de les seves orde-
nances locals, ja han prohibit
els circs amb animals, són
catalans. Des de fa una dese-
na d’anys molts ajuntaments
han anat aplicant aquesta
prohibició. El pioner va ser
el de Castell-Platja d’Aro i

entre els primers que van
aprovar la prohibició hi ha
els de Blanes, Barcelona i
Granollers. A la capital cata-
lana aquesta mesura es va
aprovar al ple municipal del
22 de desembre del 2003 i
es limitava als animals sal-
vatges, no als domèstics com
gossos, gats o fins i tot ca-
valls. El veto barceloní a l’ús
d’animals al circ va provocar

força polèmica. L’Ajunta-
ment va haver d’escoltar
tota mena de crítiques a la
contradicció de prendre una
mesura així i, alhora, mante-
nir obert un zoològic i per-
metre la venda d’animals a la
Rambla. Aquesta última cir-
cumstància va quedar resol-
ta –malament i també amb
una forta controvèrsia– uns
anys després.

CiU, ERC, PSC, ICV i CUP presenten una proposició per canviar
la llei i prohibir els espectacles circenses amb feres a Catalunya

Senseanimalsalscircs

Els promotors
de la iniciativa creuen
que no aixecarà tanta
polèmica com el
veto a les corrides

Laquartaedicióde la
ShoppingNightserà
unhomenatgea l’òpera


