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L'ajuntament prohibeix a un circ l'exhibició d'animals salvatges 

• La mesura, pionera a Espanya, respon al compliment d'una nova ordenança

• Els tradicionals números amb tigres, elefants i lleons han estat suspesos

ALBERT OLLÉS

L'Ajuntament de Barcelona ha tornat a ser pioner en matèria de protecció d'animals i ha prohibit al Circ
Mundial, instal.lat des del cap de setmana passat a la plaça de toros Monumental, l'exhibició d'animals
salvatges en les seves actuacions. La mesura, que respon a una nova ordenança municipal, s'aplica per
primera vegada a la ciutat i ha obligat els responsables del circ a suspendre els tradicionals números
amb tigres, lleons i elefants.

La normativa de l'ajuntament està prevista en la llei de protecció d'animals de la Generalitat i va ser
aprovada en la sessió plenària del desembre del 2003, i per això va entrar en vigor un mes després.
L'article 10 de l'ordenança prohibeix de forma explícita "la utilització d'animals salvatges en captivitat als
circs" i especifica que un animal salvatge "pateix més estrès que un altre de domèstic, pel fet que el seu
grau de sociabilitat és menor".

RESPECTE PELS ANIMALS
Per aquest motiu, el Circ Mundial sí que ha estat autoritzat a exhibir cavalls i camells, que no entren en
aquesta classificació. "La normativa va ser aprovada per unanimitat i respon al nostre objectiu de seguir
aprofundint en el respecte pels animals", va explicar ahir el segon tinent d'alcalde, Jordi Portabella.

Els responsables del circ van ser informats de l'ordenança, tipificada com a infracció greu i sancionada
amb multes econòmiques d'entre 300 i 2.400 euros (de 50.000 a 400.000 pessetes), quan van sol.licitar
la llicència corresponent.

Jacinto Allué, portaveu de l'empresa explotadora, va assegurar ahir que acaten l'ordre "sense cap
problema", encara que han sol.licitat per avui una entrevista amb l'ajuntament. "Som una companyia
d'envergadura i hem pogut suplir les atraccions. No volem explicacions, però sí que ens informin més de
la normativa per tenir-la en compte", va informar Allué.

PRECEDENT A BUENOS AIRES
Els responsables del circ van reconèixer que és el primer cop que viuen un cas així a Espanya.
Portabella, que va voler destacar la bona predisposició del Circ Mundial, va afirmar que existeixen
diversos precedents: "Són pocs, però coneixem el cas de Buenos Aires, i també ens consta alguna
població del Maresme".
La mesura ha deixat sense feina els tres elefants, set tigres i dos lleons del circ, que s'estarà a
Barcelona fins al 2 de novembre. 
L'entrada al Circ Mundial, ahir, a la plaça de toros
Monumental de Barcelona.
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