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Els animals
del circ

Q
uan érem petits, un dia o al-
tre tots ens vam extasiar ve-
ient les evolucions dels ele-
fants, tigres, lleons, gossos i
girafes a les pistes dels circs.

Si es fes una enquesta entre els infants,
m’hi jugo un pèsol que la immensamajo-
ria demanaria que no es prohibís la pre-
sència d’animals al circ. Ja sé que no cal
barrejar la democràcia amb la magnèsia.
Però feta la llei, feta la trampa.
Fa pocs dies, lamajoria de grups parla-

mentaris catalans van aprovar una pro-
posició de llei per prohibir els especta-
cles de circ amb animals. Els prohibicio-
nistes argumenten pràctiques violentes,
contràries al benestar dels animals i als
valors que s’han d’ensenyar als infants.
Em sembla bé que s’aturin els ensinistra-
ments basats en càstigs cruels o condici-
ons de vida indignes. Tanmateix, alguns
impulsors de la proposta reconeixen
que la mesura és contradictòria, perquè
la llei catalana manté blindats altres es-
pectacles amb animals que provoquen
patiments, com els correbous.
Els defensors de la presència dels ani-

mals al circ diuen que aquests no sem-
pre viuen en condicions pèssimes ni són
maltractats, que els humans actuen jun-
tament amb els seus amics els animals i
que són molts els països d’Europa i del
món on les arts circenses son respecta-
des i es consideren art i cultura.
Desconec el procés d’ensinistrament

dels animals del circ, però ¿per què la
llei no criminalitza per decret la presèn-
cia d’aquestes criatures de la naturalesa
a la publicitat, els zoològics, les curses
de cavalls, la pesca esportiva, les desfila-
des de la Guàrdia Urbana a cavall, els es-
pectacles dels dofins, les gàbies sense es-
pai o la brutal massificació de gallines,

porcs, conills, vedells i altres animals en
granges de concentració?
Coincidint amb la representació de

l’obra de Cervantes El diálogo de los
perros, Ramon Fontserè, actor i director
d’Els Joglars, es lamentava en una entre-
vista a La Vanguardia que els gossos han
passat “d’estar lligats amb una cadena a
ser considerats aristòcrates, amb perru-
queries i massatgistes al seu servei. Els
humans els hem humanitzat i els hem
atorgat un estat de benestar que moltes
persones no tenen”.
No discuteixo que es prohibeixi de

manera explícita i concisa el maltracta-
ment dels animals, sigui on sigui, ni que
es vetlli pels seus drets.
Però els legisladors haurien d’estar

amatents a l’hora de prioritzar els drets
elementals dels humans i vetllar perquè
no es maltractin els infants al si de les
famílies i en determinades escoles i cor-
reccionals. I haurien de promoure que
es fiscalitzin els ensinistraments o trac-
tes degradants en alguns oficis, empre-
ses, comissaries, presons, centres d’in-
ternament d’immigrants, desnonaments
bancaris, associacions esportives..., i en
qualsevol àmbit o situació on es pugui
trepitjar la dignitat i el benestar de les
persones.
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Jaume Collboni, ahir al Col·legi d’Advocats de Barcelona

Uns 200 perruquers es van manifestar ahir davant d’Hisenda

LLUÍS SIERRA
Barcelona

JaumeCollboni vol queBarcelona tor-
ni a ser una ciutat “reindustrialitzada”
i de referència de la socialdemocràcia
europea i deixi enrere el 2105 unAjun-
tament que, segons la seva anàlisi, va a
remolc del mercat, els lobbies i els
fons d’inversions. El diputat socialis-
ta, que competeix amb cinc precandi-
dats més en les primàries socialistes
de Barcelona, va presentar ahir el seu
programa al Col·legi d’Advocats, on va
prometre treballar per una “Barcelo-
na dels drets”.
L’alcalde, XavierTrias, “no té ni pro-

jecte de ciutat ni capacitat de liderat-
ge”, segons Collboni. Una prova d’això

seria, segons l’aspirant socialista, el fet
de no poder aprovar els pressupostos
amb normalitat. Collboni, en la inter-
venció d’ahir, va dibuixar un equip de
govern, el de Trias, que es limita a la
simple gestió, subordinat al Govern de
la Generalitat.
A la conferència de Collboni, pre-

sentada pel president de la Confede-
ració d’Associacions deVeïns deCata-
lunya, Jaume Giró, hi van anar, entre
d’altres, l’exgerent d’Urbanisme de
l’Ajuntament, Pilar Solans; el secre-
tari general de la UGT de Catalunya,
José María Álvarez, i els regidors
socialistes Assumpta Escarp, Guillem

Espriu, David Escudé i Pilar Díaz.
De la proposta de Jaume Collboni, a

tall d’esborrany de programa electo-
ral, destaca un pla de rehabilitació
d’habitatges del qual derivarien diver-
ses línies:més lloguer assequible, adap-
tació energètica d’habitatges, llocs de
treball... També va proposar de frenar
l’ampliació de superfícies comercials a
la Maquinista, Glòries i Sagrera, va
apostar per l’ampliació de la xarxa de
llars d’infantsmunicipals i la recupera-
ció de programes laborals de Barcelo-
na Activa i va defensar la revisió del
pla d’usos de Ciutat Vella, que acaba
d’aprovar CiU i el PP.

La gran aposta de Collboni seria la
reindustrialització de Barcelona i la se-
va àrea metropolitana. El turisme no
ha de ser un monocultiu, va insinuar.
Aquesta reindustrialització s’hauria
de centrar en sectors com l’audiovisu-
al, l’editorial o l’agroalimentari.
Collboni va recuperar en la seva in-

tervenció una vella promesa de tots
els partits i candidats: l’elecció direc-
ta dels consellers de districte. A aques-
ta proposta se’n va sumar una de no-
va: l’elecció per sufragi directe dels
ciutadans d’una Sindicatura de Greu-
ges local amb més competències que
en l’actualitat.c
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Proposta d’un pla
de rehabilitació
d’habitatges i d’impuls
a la reindustrialització

Els legisladors
haurien de prioritzar
els drets elementals
dels humans

Lesperruqueriesesmanifestencontra l’IVA

Toni
Coromina

BARCELONA Redacció

Uns 200 professionals de la perruque-
ria es van concentrar ahir davant
d’una de les oficines d’Hisenda a Bar-
celona per exigir la reducció de l’IVA
del 21% al 10%. La protesta, que es va
fer simultàniament en 23 províncies es-
panyoles, volia cridar l’atenció sobre
la situació del sector. S’estima que, des
de l’1 de setembre del 2012, en què
se’ls va incrementar l’IVA 13 punts,
han tancat a Espanya uns 10.000 sa-
lons. A Catalunya s’han clausurat en-
tre el 10% i el 15% de les perruqueries.
Els manifestants van explicar que

els establiments abaixen la persiana
perquè són els perruquers els que es
fan càrrec de la pujada sense repercu-
tir-la als clients. Els professionals
d’aquest sector, que dóna feina a
120.000 persones a tot Espanya i a
unes 30.000 a Catalunya, es van mani-
festar sota el lema “Ja ni pels pèls!”.

Collboni aixeca la
bandera socialdemòcrata
El candidat a les eleccions
primàries socialistes de
Barcelona denuncia
la dependència de
l’alcalde Trias del mercat
i el sector privat


