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societat 
DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014 ara   

LEGISLACIÓ POLÈMICA

 El Parlament fa  
el primer pas per vetar 

l’ús d’animals al circ 

 
El Parlament ha iniciat els tràmits 
per abolir els espectacles de circ 
amb animals. Tots els partits ex-
cepte el PP i Ciutadans van avalar 
la tramitació de la modificació de 
la llei per acabar amb aquests xous. 

que el que fem és donar una conti-
nuïtat a l’actual llei de protecció ani-
mals”, va deixar clar. Rull també va 
voler matisar que en cap cas s’està 
criminalitzant el sector del circ. “No 
s’està considerant que els circs tin-
guin una voluntat de perjudicar el 
benestar dels animals, sinó que les 
condicions de vida als circs afecten 
la seva vida”, va insistir. El diputat 
republicà Oriol Amorós –que va ser 
l’encarregat de defensar la proposta 
inicial  – va puntualitzar que es trac-
ta d’una qüestió “d’ètica” i que la 
prohibició ja es du a terme en països 
com Àustria, Bèlgica, Suècia, Angla-
terra i Dinamarca. 

El socialista Jordi Terrades va 
apuntar que el seu partit no vol una 
“prohibició genèrica” de l’ús d’ani-
mals en els circs. “Volem prohibir 
els espectacles amb animals salvat-
ges i en perill d’extinció”, va expli-
car. Des d’ICV-EUiA, la diputada 
Hortènsia Grau va recordar que la 
mesura és fruit d’un compromís 
electoral i va fer una crida tant a 
CiU com a ERC perquè facin el ma-
teix amb els correbous. Pel que fa a 
la CUP, el diputat Quim Arrufat va 
insistir que el debat se centra a aju-
dar a “la protecció dels animals” i 
no en el circ. 

Els dos partits que es van quedar 
sols en el seu rebuig a modificar la 

llei, el PP i Ciutadans, sí que van 
centrar el seu discurs en la defensa 
del circ i van assegurar que forma 
part de la cultura europea i que 
“sense animals no hi ha circs”.  

Tant el PP com Ciutadans van 
augurar que la modificació de la llei 
serà el punt de partida de la “desa-
parició i decadència del circ”. “El 
pròxim pas serà prohibir menjar 
carn, també menjar vegetals, per-
què són éssers vius. I què farem, viu-
re de l’aire?”, es va preguntar el di-
putat del PP Rafael Luna. Per la se-
va banda, el diputat de Ciutadans 
Matías Alonso va acusar els partits 
impulsors de la iniciativa de crear 
un debat innecessari. “La societat 
catalana no està en absolut mobilit-
zada per aquest tema. Són els grups 
proposants els que consideren ur-

ELISABET ESCRICHE  
BARCELONA. El Parlament va fer 
ahir el primer pas per prohibir els 
espectacles de circ amb animals a 
Catalunya. CiU, ERC, el PSC, ICV-
EUiA i la CUP van rebutjar les es-
menes a la totalitat presentades pel 
PP i Ciutadans que demanaven no 
admetre a tràmit la proposta de 
modificació de la llei de protecció 
dels animals amb l’objectiu d’aca-
bar amb aquest tipus espectacles. 
Ara el següent pas és que la propos-
ta es debati en comissió i que la 
cambra aprovi el text definitiu 
aquest estiu. Si es compleixen totes 
les previsions, Catalunya es con-
vertirà en el primer territori de 
l’Estat que aboleix aquests xous. 

La proposta preveu prohibir l’ús 
d’animals en els circs per evitar que 
pateixin “aïllament, càstig, por i cap-
tivitat”. Durant el debat el conver-
gent Josep Rull va recordar que el 
40% dels països de la UE han adop-
tat resolucions similars. “No estem 
fent res que sigui excepcional, sinó 

Un dels espectacles que va fer el Circ Universal el desembre del 2007 a Barcelona, en què 
els cocodrils eren els principals protagonistes. FRANCESC MELCION

gent debatre una llei innecessària i 
que va en contra dels interessos 
d’un sector cultural”, va insistir. 

La petició d’abolició d’aquests 
espectacles neix de l’associació ani-
malista Libera! i la Fundació Franz 
Weber (FFW) i ja ha rebut el suport 
de 103 municipis catalans. 

 
Por a una llei descafeïnada 
Després del debat, la coalició Info-
Circos, que està a favor de l’abolició 
de l’ús d’animals en el circ, va mos-
trar la seva preocupació perquè fi-
nalment només s’acabi prohibint la 
utilització d’animals salvatges en el 
circ. “Al circ els animals són forçats 
a adquirir comportaments antinatu-
rals i a allotjar-se en ambients artifi-
cials”, va insistir la coordinadora de 
l’entitat, Jennifer Berengueras.e

El PP i Ciutadans es queden sols  
en la seva lluita per evitar la prohibició

TRAMA CORRUPTA

Adif atribueix el sobrecost a les presses en la inauguració de l’AVE
 
Les presses del govern Zapatero 
per acabar les obres de l’AVE Ma-
drid-Barcelona explicarien el so-
brecost en aquest tram. És la justi-
ficació que esgrimeix Adif davant 
l’escàndol per corrupció.

MARIONA FERRER I FORNELLS 
LAURA DÍAZ-ROIG 

MADRID/BARCELONA. Adif vol im-
plicar el govern de Zapatero en els 
sobrecostos de les obres de l’AVE 
Madrid-Barcelona. El portaveu i di-
rector de comunicació de l’empresa 
estatal, Iñaki Garay, va afirmar ahir 
que els sobrecostos detectats pel 
Tribunal de Comptes en diversos 
trams –en alguns, d’un 230%– es 
van produir perquè el 2008 l’execu-
tiu socialista “tenia pressa per aca-
bar i complir els terminis”. “Va ha-
ver-hi molts problemes –va afegir 
Garay en declaracions a la Cope–. 
Va tirar-se molt d’obra complemen-
tària i d’obra d’emergència”. 

El Tribunal de Comptes va detec-
tar l’any passat una sèrie d’anoma-
lies greus, com increments de fins al 

230% i pagaments injustificats de 
415 milions d’euros, després de re-
visar les principals contractacions 
relacionades amb la línia d’AVE 
Madrid-Barcelona, que es va cons-
truir entre el 2002 i el 2009. Motius 
suficients per obrir una investigació 
interna que encara no ha acabat. 

El portaveu d’Adif va voler des-
vincular aquesta investigació de 
l’anomenada operació Yogui, que va 
sortir a la llum dilluns passat i inves-
tiga una possible malversació de fins 
a sis milions d’euros en fons públics 
al tram de La Sagrera - Nus de la Tri-
nitat. Garay va deixar clar que la Fis-
calia no ha demanat a l’empresa do-
cumentació sobre cap altre tram. 

L’empresa estatal, però, sí que 
haurà d’aportar nova informació en 
l’auditoria interna que va anunciar 
la ministra de Foment, Ana Pastor. 
Adif va defensar que els controls 
dels contractes públics són prou es-
trictes, perquè hi ha “molts ulls a 
l’aguait”, supervisors, interventors 
i assessoria jurídica. Tot i això, no va 
negar que hi hagués un possible 
malbaratament, tal com investiga la 

Imatge de l’estació de la Sagrera, a Barcelona. Està 
previst que les obres no s’acabin fins al 2019. F. MELCION

Fiscalia Anticorrupció. Va assegu-
rar que esperaven conèixer la “mag-
nitud” del frau en el tram de la Sa-
grera, que també implica l’empre-
sa concessionària Corsán. 

La Guàrdia Civil va detenir entre 
dilluns i dimarts deu persones 
 –entre funcionaris d’Adif i treballa-
dros de la contractista Corsán– per, 
suposadament, haver alterat els 
“mesuraments tècnics” de l’obra de 
l’AVE i haver obtingut il·lícitament 
sis milions d’euros. Cinc dels detin-
guts van quedar en llibertat di-
marts, després de declarar davant la 
policia, i a l’espera de ser citats pel 
jutge. Els altres cinc van passar ahir 
a disposició judicial i van justificar 
el sobrecost final al·legant que obe-
eix als serrells d’unes obres que han 
dut a terme i que encara no han co-
brat. Al tancament d’aquesta edició, 
la jutge n’havia deixat un en lliber-
tat amb càrrecs, l’enginyer d’obres 
Isaac C. També van declarar el ge-
rent d’obres d’Adif Jaime G.G.; el di-
rector de l’AVE a la zona nord-est, 
Rafael R.; el directiu de Corsán Edu-
ardo P., i un empresari mexicà.e

Pionera 
Catalunya 
serà el primer 
lloc de l’Estat  
que prohibirà  
els xous amb 
animals al circ

Crida 
ICV-EUiA  
demana  
a CiU i ERC 
que també 
s’aboleixin  
els correbous


