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Adéua les feres
El Parlament prohibeix, per granmajoria, utilitzar animals salvatges en circs

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

L’
ús d’animals sal
vatges als circs
està a punt de
passar a la histò
ria a Catalunya.

Com els toros. L’activitat pro
teccionista del Parlament cap als
animals sembla que no té fre. La
Cambra catalana va aprovar ahir
prohibir l’exhibició de feres en els
espectacles circenses. La mesura
s’aplicarà amb tota la seva força
legal d’aquídos anys.
La iniciativa, que va ser promo

gudapergrupsdefensorsdelsani

mals (Libera!, Fundació Max
Web, Infozoos...), va obtenir el
suport d’una amplíssima majoria
parlamentària: concretament els
votsdeCiU,ERC,PSC,ICVEUiA
i laCUP.ElPPva votarhi en con
tra iCiutadans s’hi va abstenir.En
total, 105vots a favor, 19 encontra
i 8 abstencions.
La proposta aprovada compor

ta una modificació de la llei de
ProtecciódelsAnimalsdeCatalu
nya i entraràenvigorenun termi
ni de dos anys, per permetre
l’adaptació del sector a la nova si
tuació, segons els promotors.
Lanormativasuposaràlaprohi

biciódel’úsdetotselsanimalssal

vatges (elefants, tigres, foques,
panteres...) i per tant, dels tradi
cionals espectacles amb doma
dors en circs. No es concreten ara
prohibicions per a l’ús d’animals
domèstics en circs (gossos, gats,
cavalls, coloms, ovelles..). Tot i ai
xò, s’ha acordat crear un observa
tori de l’ús dels animals per ava
luar les condicions en què es tro
bentotsaquellsquenosónobjecte
específic de la llei, a fi de com
provar si els recintes que els acu
llen i les pràctiques que desen
volupen són respectuosos amb el
seubenestar.
L’observatori haurà de presen

tar les seves conclusions en dos

anys, per la qual cosa serà llavors
quan es podrà determinar si algu
na d’aquestes espècies domèsti
ques podria desaparèixer també
dels circs. Serà llavors quan la in
gent tasca parlamentària de pro
tecciódels animals podrà abordar
unanovaetapa.
El fet que l’observatori tingui

encomanada l’avaluació del trac
tament de tots els animals, inclo
sos els domèstics, apunta clara
ment la intenció d’alguns dels
promotorsd’aquesta iniciativa.
L’observatori haurà de formar

se en tres mesos i l’han d’integrar
professionals dels àmbits cien
tífics i acadèmics. Però el futur

dels animals domèstics sota els
envelats ja s’anuncia polèmic. En
aquest sentit, el diputat del PSC,
Jordi Terrades, va avançar que el
seugrupéscontrariaaquestapro
hibició.
La iniciativa parlamentària va

ser defensada enèrgicament per
Oriol Amorós (ERC). “No hi ha
cap justificació per al patiment
animal, ja sigui per raons lúdi
ques, artístiques o tradicionalis
tes”, va dir abundant en criteris
ètics en el seu argumentari. Amo
rós va rebatre els arguments dels
que pensen que la modificació és
incoherent perquè no s’ataca al
tres possibles focus de patiment

Els espectacles amb feres tenen els seus dies comptats a Catalunya, després de l’ampli suport parlamentari obtingut a la proposta de prohibició

Entre l’ètica i l’espectacle

Tendències
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Només hi ha un circ
amb animals establert
a Catalunya. Aquests
espectacles són itinerants

La prohibició d’utilitzar la fauna
salvatge entraria en vigor, amb
tota la força legal, d’aquí dos anys

La Cambra catalana va aprovar
la modificació de la llei amb
105 diputats a favor, 19 en contra
i 8 abstencions

Un total de 100munici-
pis catalans han donat
suport a la iniciativa
ambmocions municipals

LES XIFRES

I LES DADES

RELLEVANTS

Catalunya Dos anys Parlament Suports

Marta Pascal (CiU) va dir que
aquesta mesura s’inscriu en la lí
nia dels acords adoptats en altres
països europeus enels quals s’han
pres mesures per limitar l’ús
d’animals en circs (i en va citar
una desena, encara que cap de les
grans potències). També va esgri
mir l’ampli suport donat pelsmu
nicipis catalans, ja que més d’un
centenar ja han aprovat mocions
en el mateix sentit. “No hem vol
gut estigmatitzar el món del circ,
que és puixant, creatiu i exerceix
un paper clau en les arts escèni
ques”, vadir.
Hortènsia Grau (ICVEUiA) va

destacar que el Consell de Ga
ranties Estatutàries va avalar la
constitucionalitat de la norma, i
també va assegurar que es tracta
d’una oportunitat per al món del
circper “innovar”enels seuscon
tinguts. Jordi Terrades (PSC) va
basar el seu suport a la modifi
cació de la llei no en arguments
ètics, sinó invocant la necessitat
deprotegir labiodiversitatanimal
i plantejant la necessitat d’abor
dar la creació de refugis per a
aquests animals creant un entorn
natural, per bé que quedaria per
resoldre la situacions del animals
enels zoològics.
El diputat deC’sMatías Alonso

ha exposat que al seu partit “no li
agrada obrir aquest tipus de me
lons”, i va lamentar que en la tra
mitació de la norma s’ha crimina
litzat de forma innecessària.
L’organització Libera! i la Fun

dació Max Weber van valorar
molt positivament la decisió del
Parlament i van considerar que la
feinadel’observatoriseràmolt in
teressant, ja que “demostrarà que
qualsevol animal domèstic pateix
quanés obligat a romandre tancat

enuncirc, forçat a realitzar certes
activitats i comportaments anti
naturals, i sotmès a trasllats cons
tants”. “L’observatori crearia un
precedent històric”, afirma Leo
nardo Anselmi, el seu portaveu.
“Nohi ha hagutmai a cap part del
mónunobservatori així”, afegeix.
“Els activistes quevivimaCatalu
nya desenvolupemun papermolt
important en el moviment global
dels drets dels animals, que con
sisteix a aportar precedents. Si
desprésd’unestudicientíficacàr
rec d’especialistes es determina
que tots els animals pateixen al
circ, Catalunya seria la frontissa
entre les inexplicables prohibi
cions actuals, només circums
crites als animals salvatges, per
estendre les justes prohibicions a
tots els animals”, conclou.
Libera! i la Fundació Max We

berjavanaconseguirconvèncerel
Parlamentdelseuplaperprohibir
els toros. La seva influència creix,
i molts pensen que altres causes
socials i de justícia mereixerien
també aquestamateixa potència i
capacitat d’influència social.!

Unobservatori
per fiscalitzar el
benestar animal

L’observatori de l’ús
d’animals en circs avalua
rà les condicions de ben
estar de tots els animals
en aquests espectacles
(tant si són fauna salvatge
com domèstica) per com
provar si es respecta el
benestar animal. El resul
tat serà que podrà deter
minar quines espècies
d’animals domèstics ma
nifesten patiment en ser
utilitzats en espectacles
circenses, per formular
recomanacions al Parla
ment. Després d’emetre
les seves conclusions en
dos anys, el Govern podrà
establir altres prohibi
cions addicionals per a
l’ús d’animals domèstics
en circs. “El dictamen de
l’observatori permetrà
disposar de la llista defini
tiva d’animals salvatges i
domèstics per als quals
s’aplicarà la prohibició”,
afirma Libera!

EL SUPORT LEGAL
El Consell de Garanties
Estatutàries va elaborar
un dictamen sobre la mo
dificació de la llei en
el qual es conclou que la
proposició de llei “respon
a una finalitat legítima,
constitucional i estatutà
riament, com és la protec
ció dels animals”. Va afe
gir que aquesta iniciativa
legislativa s’orienta a
transmetre a la ciutadania,
i especialment als nens,
un missatge educatiu
basat en el valor del res
pecte als éssers vius. Tam
bé indica que la prohibició
no seria contrària al dret
d’accés a la cultura ni a la
llibertat d’empresa (com
argumentava el Partit
Popular).

COMPROMÍS PREVI
La proposició de llei va
ser registrada el 29 d’octu
bre del 2013 com a respos
ta al compromís preelec
toral adquirit per ERC,
ICV i CiU a través de la
firma del manifest de la
campanya de Libera! i la
Fundació FranzWeber.
En l’esmentat document
els partits signants es van
comprometre a incorpo
rar un nou punt en la llei
de Protecció dels Animals
de Catalunya que prohibís
els circs amb animals a tot
el territori català al llarg
d’aquesta legislatura. Més
tard es van afegir al ma
nifest PSC i CUP. El 7 de
maig del 2014, el ple del
Parlament va aprovar la
tramitació de la llei amb
el suport de més del 80%
dels vots de la Cambra.

La llei s’aplicarà
d’aquí dos anys,
termini enquè també
s’avaluarà el benestar
dels animalsdomèstics

El promotor GenísMatabosch afirma
que la llei “és un atac al circ”

Irritació sota
les veles

A. CERRILLO
Barcelona

Aquest és un atac en
tota regla als circs;
però realment no es
combat el maltracta

ment dels animals. En tot cas,
s’hauria de regular el maltrac
tament animal en general, i no
només al circ. A més, no hi ha
documentat ni un sol cas de
maltractament animal als
circs”, diu Genís Matabosch,
director del Festival Internaci
onal del Circ Ciutat de Figue
res, promotor, empresari i gran
aficionat als circs. Matabosch
expressa així l’enorme disgust
que sent per el que considera
un atac des del Parlament con
tra una activitat legítima.
La mesura adoptada per la

Cambra catalana comportarà
que a Catalunya no es puguin
contemplar alguns dels espec
tacles itinerants internacio
nals, es lamenta. “Els seus pro
motors retiraran Catalunya de
les gires”, sentència afligit. “És
una evidència que es vol crimi
nalitzar el circ. Se l’ha associat
al maltractament animal i això
és gravíssim. El sector hauria
de fer alguna cosa per acabar
amb aquesta mala premsa”,
afegeix.
Matabosch creu que la pro

hibició de l’ús d’animals salvat
ges és injusta, ja que sí que es
permet en canvi que continuïn
els espectacles amb foques o
dofins aMarineland o al zoo de
Barcelona, o que es continuïn
produint exhibicions d’aus
exòtiques a Port Aventura o en
hotels, entre altres animals sal
vatges, diu.
Segons la seva opinió, aquest

doble criteri és un greuge, que
portarà aparellat una altra con
tradicció més. “Prohibim el
circ amb animals; però llavors a
TV3 es continuaran emetent

anuncis amb elefants o altres
animals salvatges”, abunda en
el seu argumentari. “No és una
llei que permet avançar perquè
no es regulen totes les activitats
de possible maltractament als
espais, sinó només als circs. I la
doma de cavalls no és exclusiva
del circ”, conclou.
Si es prohibís la doma, el salt

o el volteig de cavalls (després
de l’avaluació que ha de fer
l’observatori de l’ús dels ani
mals) la contradicció encara
seria més gran. “Llavors, resul
taria que aquestes activitats
amb cavall podrien durse a
terme en pavellons d’esports o
a l’aire lliure però no en veles o
en un lloc que digui circ”, es
queixa. “Mentre es prohibeix
l’espectacle amb cavalls, a TV3

es continuarien veient anuncis
i espectacles protagonitzats
pels mateixos animals i els ma
teixos domadors que no es po
den veure al circ”, insisteix.
Matabosch estima que el

procés legislatiu s’ha fet sense
una veritable participació del
sector. “La iniciativa es va
cuinar abans que al Parlament
es presentés la proposició de
llei. I es va fer sense comptar
amb l’opinió del món del circ.
Quan es va fer pública la idea,
ens vam queixar. Vam anar al
Parlament, però no s’ha fet cap
modificació”, diu. Genís acla
reix que a països com ara
“França o Alemanya el circ
amb animals no està prohibit,
sinó que està regulat”.!

Els detractors de la
llei veuen incoherent
que s’admeti que
dofins, foques o aus
exòtiques actuïn
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Circ Krone, deMunic, l’any 2011

animal. “El que seria injust seria
no impedir la crueltat. No podem
deixard’abolirunacrueltatpel fet
queenquedend’altres”, vadir.
La seva intervencióva ser repli

cada amb vehemència pel diputat
Rafael Luna (PP), qui va voler po
sar en evidència aquestes contra
diccions partint de la premissa
que, segons ell, no es pot objecti
var què és fauna salvatge. “Per la
mateixa regla de tres, es podrien
prohibir els zoos, els salts de ca
valls o la Guàrdia Urbana mun
tada de Barcelona o de Reus”, va
dir enunaenumeracióquepodria
arribar a un infinit de prohibici
ons. Per al PP, “el mercat únic no
permet que es pugui bloquejar
d’aquesta manera una activitat
econòmica”, va afegir Luna. El di
putat va acusar a CiU i ERC d’ac
tuar per interessos electoralistes i
ser contradictoris per no qüestio
nar de lamateixamanera i amb el
mateix èmfasi els correbous del
surdeCatalunya (“per raonselec
toralistes”), laqualcosademostra,
segons va dir, que la seva actitud
estàmogudaper la “hipocresia”.


