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La polèmica sobre els ani-
mals al circ a la ciutat de
Barcelona viu hores de
màxima tensió. La direc-
tora del Circo Universal,
Loredana Marton, i Eny
Casu, propietari dels ani-
mals, van acusar ahir
l’Ajuntament de Barcelo-
na de «discriminar» els
circs i de tenir diferents va-
res de medir, alhora que
van mostrar un certificat
del 2006 expedit pel Mi-
nisteri d’Indústria, que en-
capçala Joan Clos –que era
alcalde de Barcelona quan
es va aprovar la polèmica
normativa–, on es dóna
permís als circs per exhibir
aquests animals a l’àrea de
Barcelona. «Crec que po-
den actuar i que és legal,
tot i que la decisió final de-
pendrà del que digui
l’Ajuntament», va dir
Marton. Aquestes parau-
les fan preveure que avui
no sortiran els animals a la
pista, encara que el doma-
dor està decidit a portar el
cas als tribunals de justícia
si finalment es consuma la
prohibició.

L’Ajuntament de Bar-
celona ho té molt clar –ja
va ser molt expeditiu quan
va prohibir les feres al Cir-
co Mundial l’any 2004 i va
enviar la Guàrdia Urbana
per assegurar-se que com-
plia la normativa– i fonts
de l’empresa que gestiona
el Fòrum, B:SM, van asse-
nyalar ahir que el circ «ha
de fer cas al que diu la nor-
mativa de Barcelona inde-

pendentment del que digui
el ministeri». Ahir a la tar-
da, i davant la polseguera
que va aixecar la roda de
premsa, B:SM va emetre
una nota en què assenyala-
va que la normativa «pro-
hibeix explícitament els
animals exòtics al circ».
Segons aquesta ordenan-
ça, l’exhibició d’animals
salvatges està sancionada
amb 6.000 euros. Ahir, el
Circo Universal la va in-
complir, en una prova de

força que el circ va voler
fer davant dels mitjans de
comunicació. Durant la
roda de premsa, el director
de natura i lleure de B:SM,
Jordi Angusto, va insinuar
que el circ provocava
aquest enrenou per raons
publicitàries i va justificar
que es prohibissin els ani-
mals al circ i no en altres
llocs com ara el zoo per-
què allà compleixen, va
dir, una raó educativa. Per
a aquesta tarda, milers

d’ulls estaran pendents de
si surten els animals de Ri-
chard Casu a la pista.
L’Ajuntament creu que al
final «no hi haurà polèmi-
ca» perquè durant els dos
anys que l’Universal ha
actuat al Fòrum sempre
s’ha comportat en la «més
estricta legalitat»; tot i que
en un fet també sense pre-
cedents l’empresa munici-
pal va amenaçar de «pre-
cintar» el circ si els coco-
drils surten finalment a la

pista. Ara fa dos anys, el
Circ Raluy també va des-
afiar l’Ajuntament amb un
número de lleons marins,
però finalment no es va ex-
hibir per la prohibició del
consistori.

Tot i la duresa de l’A-
juntament amb els circs,
els últims mesos s’han vist
animals salvatges fora dels
circs que l’Ajuntament no
ha prohibit, com ara un ti-
gre al Saló de l’Automò-
bil.

L’Ajuntament amenaça de tancar el Circo
Universal si avui exhibeix els cocodrils

La companyia desafia el consistori barceloní i incompleix l’ordenança d’animals davant dels mitjans de comunicació

� El Circo Universal està tensant la corda
al màxim per defensar els circs amb ani-
mals a Barcelona. En un fet sense prece-
dents des que el 2003 l’Ajuntament va

� L’Ajuntament, que ha
estat estricte amb els circs,
ha permès altres exhibi-
cions d’animals salvatges,
i fins i tot el 14 de setembre
va donar suport a un es-
pectacle d’un faquir en
què exhibia una serp al Po-
blenou. Tot i els reiterats
intents d’aquest diari, a
través de rodes de premsa i
fins i tot per escrit, el con-
sistori encara no ha dit si
obrirà un expedient contra
aquesta actuació, que tenia
el vistiplau, paradoxal-
ment, de l’Ajuntament.

� La casualitat farà que el
mateix dia que l’Ajunta-
ment de Barcelona vol
prohibir un altre número
d’animals salvatges als
circs, l’alcalde de Barcelo-
na visitarà el Parc Zoolò-
gic de Barcelona per parti-
cipar en la festa solidària
Posa’t la gorra. El Circ
Universal va criticar ahir
que no es puguin veure els
cocodrils i que al mateix
temps al parc zoològic es
presenti un espectacle amb
dofins. «Això és discrimi-
nació, prohibir no és la so-
lució», va dir Eny Casu.

El domador Richard Casu posa la cara dins la boca del cocodril, ahir al parc del Fòrum, a la ciutat de Barcelona. / EFE

MARCEL BARRERA / Barcelona prohibir els números d’animals salvatges,
ahir el domador Richard Casu va treure a
la pista durant una roda de premsa diver-
sos exemplars de cocodrils, en un clar
desafiament a la política del consistori,

que els últims anys ha prohibit nombrosos
números al Circo Mundial i al Circ Raluy.
«Sabem que ja hem incomplert la norma-
tiva», va dir la directora del circ, Loredana
Marton. L’Ajuntament va fer un adverti-

ment al circ i a través de l’empresa muni-
cipal B:SM va dir que si a l’estrena, pre-
vista per aquesta tarda, s’exhibeixen els
cocodrils, la Guàrdia Urbana «precintarà
el local» i «suspendrà la funció».

L’alcalde de
Barcelona visita
avui el zoo

L’Ajuntament va
programar un
acte amb serps

� El Consell de Ministres
va donar ahir llum verd a la
posada en marxa d’acords
recollits en el procés de
Bolonya per a la unificació
dels títols universitaris a
tota la Unió Europea. En-
tre els canvis, el govern in-
trodueix una reforma en
les titulacions de mestres
d’educació infantil, pri-
mària i secundària. L’ob-
jectiu, en paraules de la

ministra d’Educació i
Ciència, Mercedes Cabre-
ra, «és la millora de la for-
mació inicial del professo-
rat». En el cas dels mes-
tres, a partir del curs
2009-2010 hauran d’afe-
gir un any als tres que cur-
sen ara, amb la qual cosa
estudiaran un total de qua-
tre cursos obligatoris (240
crèdits) per obtenir la gra-
duació i poder exercir. Els
titulats que vulguin fer

classes a secundària hau-
ran de fer un màster d’un
any, que substituirà l’ac-
tual curs d’adaptació pe-
dagògica (CAP) i acreditar
el domini d’una llengua
estrangera. El 80% d’a-
quest màster serà presen-
cial i els alumnes hauran
de fer pràctiques en cen-
tres. Els diplomats actuals
i llicenciats amb el CAP
no perdran cap dels drets.

D’altra banda, un 21,7%

dels mestres i professors
de primària i secundària de
tot l’Estat admeten que en
les seves classes hi ha as-
setjament escolar, mentre
que l’11,4% consideren
que, si n’hi ha, «el millor
és no fer res».

Ho afirma un estudi pre-
sentat ahir pel catedràtic
Rafael Bizquerra i Núria
Pérez, directors del post-
grau en educació emocio-
nal de la UB.

Els aspirants a mestre hauran
d’estudiar un any més

AGÈNCIES / Madrid � Els Mossos d’Esquadra
controlaran avui la confe-
rència que el polèmic his-
toriador David Irving, que
nega l’Holocaust, oferirà a
la tarda a la llibreria Euro-
pa, i adoptaran les mesures
necessàries per impedir
que s’inciti a la xenofòbia i
l’antisemitisme, o que es
justifiqui el genocidi. Se-
guiran l’ordre que ahir va
donar la fiscalia del Tribu-
nal Superior de Justícia de

Catalunya. Els Mossos
tornaran a muntar el ma-
teix dispositiu que van uti-
litzar el 24 de novembre,
quan la llibreria va convi-
dar l’exlíder del Ku Klux
Klan David Duke. Durant
la setmana, la comunitat
jueva a l’Estat i Sos Racis-
me han denunciat el caràc-
ter antisemita de l’acte a la
fiscalia. Els grups antifei-
xistes han tornat a convo-
car una manifestació a
Gràcia contra l’acte.

Els Mossos controlaran la
xerrada a la llibreria Europa
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