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SESSIó NÚM. 16

La sessió s’obre a les deu del matí i nou minuts. Presideix 
Pere Regull i Riba, acompanyat de la secretària, Annabel 
Marcos i Vilar, i de la secretària en funcions, Maria Dolors 
Rovirola i Coromí. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i 
Ordis.

Hi són presents els diputats Cristina Bosch i Arcau, Xavier 
Dilmé i Vert i Josep Rull i Andreu, pel G. P. de Convergència 
i Unió; Oriol Amorós i March, pel G. P. d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist i Jordi Terra-
des i Santacreu, pel G. P. Socialista; Rafael Luna Vivas i 
Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Cata-
lunya; Hortènsia Grau Juan, David Companyon i Costa i 
Lorena Vicioso Adria, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Matías Alonso Ruiz, 
pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió la col·laboradora de la Fa-
cultat de Biologia de Barcelona Carmen Maté García; 
l’expert i aficionat al món del circ Ramon Garcia Ribas; 
el veterinari de fauna salvatge Luis Flores Girón; l’etòleg 
de gossos Jaime Vidal; el director de la Càtedra Fundació 
Affinity Animals i Salut, Jaume Fatjó Ríos; el biòleg Jordi 
Portabella i Calvete; la doctora en filosofia per la Universi-
tat Autònoma de Barcelona Marta Tafalla González; el re-
presentant de la Fundació Franz Weber Jordi Casamitjana 
Costa; la representant de la Comissió de Protecció dels 
Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
Anna Mulà Arribas; el director executiu de la Fundació 
Franz Weber, Leonardo Anselmi Raffaeli; l’etòleg Imma-
nuel Birmelin; el director executiu de l’Associació Europea 
de Circ, Helmut Grosscurth, acompanyat de la represen-
tant de l’Associació Europea de Circ Rona Brown.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Carmen Maté García, investigadora 
i col·laboradora de la Facultat de Biologia de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00737/10). 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural. Substanciació.

2. Compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari de 
l’À rea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic de Bar- 
celona, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00742/10). Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Substanciació.

3. Compareixença de Luis Flores Girón, veterinari de fau-
na salvatge, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
353-00810/10). Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural. Substanciació.

4. Compareixença de Jaime Vidal, etòleg de gossos, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00751/10). Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. Substanciació.

5. Compareixença de Jaume Fatjó, doctor en veterinària 
i director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00738/10). Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural. Substanciació.

6. Compareixença de Jordi Portabella i Calvete, biòleg, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00740/10). 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural. Substanciació.

7. Compareixença de Marta Tafalla, doctora en filosofia 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00741/10). Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural. Substanciació.

8. Compareixença d’Anna Mulà, en representació de la 
Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col-
legi d’Advocats de Barcelona i de la Fundació Franz We-
ber, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00730/10). Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Substanciació.

9. Compareixença de Leonardo Anselmi Raffaeli, director 
executiu de la Fundació Franz Weber i membre de l’Asso-
ciació Animalista Libera, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00811/10). Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. Substanciació.

10. Compareixença de Magda Oranich, presidenta de la 
Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·le-
gi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de  
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008  
(tram. 353-00739/10). Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. Substanciació.

11. Compareixença d’Immanuel Birmelin, etòleg de la 
Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00809/10). Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Substan-
ciació.

12. Compareixença d’Urs Pilz, president de l’Associació 
Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00732/10). Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Substanciació.
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El president

Bé, bon dia a tothom. Donaríem començament a la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural.

Compareixença
de Magda Oranich, presidenta de la Comissió 
de Protecció dels Drets dels Animals del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00739/10) (decaiguda)

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrat el de-
caïment de la compareixença corresponent al punt 
desè de l’ordre del dia.)

I ho farem tot el dia amb compareixences, eh?, compa-
reixences que començarem..., en diferents blocs.

Compareixença
de Carmen Maté García, investigadora  
i col·laboradora de la Facultat de Biologia de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00737/10)

I el primer bloc seria un bloc en què parlaria la senyo-
ra Carmen Maté García, col·laboradora de la Facultat 
de Biologia de Barcelona; el senyor Ramon Garcia Ri-
bas, expert i aficionat al món del circ, i el senyor Luis 
Flores Girón, veterinari de fauna salvatge.

Posteriorment a la intervenció dels ponents, els grups 
els faran preguntes –els faran les preguntes, els dife-
rents grups– per un termini d’uns tres minuts cada un, 
i vostès també tindran un altre torn per respondre a les 
qüestions.

Per tant, començaríem aquestes compareixences amb 
la senyora Carmen Maté García, a la qual passo la pa-
raula.

Carmen Maté García (col·laboradora  
de la Facultat de Biologia de Barcelona)

Gràcies. Bon dia. Gràcies, senyor president. Senyors i 
senyores, la meva ponència va sobre la dificultat de ga-
rantir el benestar animal en els animals dels circs.

Hi han estudis en la literatura científica que eviden-
cien que les condicions de vida són inapropiades per 
als animals que estan en el circ, i aquests estudis es 
centren en quatre aspectes clau: primer és el transport; 
després són les praxis inadequades en el maneig i la 
cura dels animals, i també el factor limitant que tenen 
d’espai; el tercer serien les agrupacions socials inade-
quades, i els efectes que tenen els espectacles sobre la 
seva conducta.

Respecte al primer punt –el transport–, els viatges són 
continus, que estan associats a una praxi de càrrega 
i descàrrega dels vagons, on estan confinats habitual-
ment els animals per períodes llargs de temps, on te-

nen molt de moviment, sorolls. Tot això contribueix 
que hi hagin una sèrie d’indicadors d’estrès que ens 
fan pensar que realment els animals estan patint o te-
nen un sofriment.

El transport continuat dels animals provoca aquest es-
très, i els indicadors de l’estrès es poden mesurar amb 
paràmetres tan senzills com l’elevat ritme cardíac; 
una elevada temperatura corporal, que n’abaixa la im-
munitat i, per tant, la resposta immunitària; els can-
vis que es produeixen als nivells hormonals; hi ha una 
pèrdua de pes, un augment de les conductes agressives 
i un augment, també, de les conductes estereotipades.

Per donar-ne un exemple, en un estudi que es va fer en 
un període de tres anys, amb dos moments diferents 
de mostreig, en els tigres d’un circ, es va veure que els 
tigres entre tres i sis dies després del viatge mantenen 
nivells elevats de cortisol, i augmenten les estereotípies  
dels que no estan acostumats a aquests efectes del trans-
port. Quan el mateix estudi es feia en una població de 
tigres que es movia entre zoos, que també hi ha un 
transport d’animals però els animals no es mouen 
amb tanta freqüència, aquests efectes podien estar, pel 
fet que era una novetat per a l’animal, es mantenien 
durant nou i dotze dies després del transport.

En els cavalls, malgrat estar-hi acostumats i anar a 
competicions, tothom que està en el món de l’hípica 
sap que després del transport els cavalls mostren se-
nyals de fatiga, hi ha una pèrdua de pes que pot es-
tar en el 10 per cent, deixen de menjar i mantenen 
unes conductes de moviments molt reduïts. Vull dir 
que fins i tot animals que puguin estar acostumats a 
aquest transport tenen uns indicadors que estan patint 
els efectes d’aquest moviment.

El segon punt de condicions inapropiades per als ani-
mals en un circ són generalment les pràctiques inade-
quades en el maneig i la cura dels animals, i les limi-
tacions d’espai que tenen, que impedeixen l’expressió 
dels seus comportaments normals. Els animals als 
circs estan la major part del dia confinats: només entre 
l’1 i el 9 per cent del seu temps està destinat a entre-
naments i funcions. El patró d’activitat diària dels ani-
mals als circs consisteix en gran part en el temps en 
la realització d’estereotípies, especialment quan estan 
lligats o confinats en els vagons. Un elevat percentatge 
d’aquest temps emprat en estereotípies sempre és un 
indicador que les condicions de benestar són reduïdes, 
per no dir que no hi ha benestar.

Els entorns que tenen en els circs, caracteritzats per 
una baixa estimulació, uns espais reduïts, i en ocasi-
ons lligats i confinats, són les característiques que de-
fineixen millor el que és l’entorn d’un circ. Els espais 
destinats als animals en el circ són entre un 25 i 27 per 
cent inferiors als mínims estandarditzats de les instal-
lacions exteriors dels zoos per a les mateixes espècies.

I els indicadors que aquests entorns de baixa estimu-
lació i de reducció d’espai tenen sobre la conducta i la 
fisiologia dels animals són: un augment de les conduc-
tes estereotipades i anormals, un augment de l’agres-
sió cap a altres animals, augmenta la susceptibilitat 
a malalties, i hi ha presència d’indicadors fisiològics 
d’estrès.
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El tercer aspecte a considerar són les agrupacions so-
cials inadequades, i aquestes tenen efectes també sobre 
la conducta. Un aïllament o separació dels coespecífics 
–o sigui, dels de la mateixa espècie– i companys de 
carromato o d’instal·lació, això provoca, quan s’aïllen 
d’aquests coespecífics..., té conseqüències en el seu 
comportament. I quan hi ha una separació augmenten 
les estereotípies, augmenta el ritme cardíac, augmen-
ten les vocalitzacions i els nivells elevats de paràme-
tres fisiològics de l’estrès.

En animals obligats a viure en proximitat amb d’altres 
però que no hi ha tolerància: augmenta la freqüència 
d’enfrontaments, augmenten les conductes competiti-
ves, augmenten les estereotípies.

En espècies diferents obligades a viure en proximitat: 
també s’observen conductes d’evitació, augment del 
ritme cardíac, nivells elevats d’indicadors fisiològics 
de l’estrès, augment del temps en alerta i en vigilància.

En espècies que són incompatibles, com depredadors 
i preses, però que per les condicions d’espai i en els 
circs estan pròximes: en aquest cas, les espècies que 
són presa mostren comportaments que denoten ansie-
tat, com és la supressió de la conducta d’alimentació, 
la supressió de l’empolainament, augments dels ni-
vells d’indicadors d’alerta, que sempre estan vinculats 
amb l’estrès, i augment del temps de conductes d’aler-
ta i vigilància.

I per últim, l’últim factor, que és difícil de controlar i ga - 
rantir el benestar dels animals, són els efectes que te-
nen els espectacles sobre la conducta. Els factors es-
tressants en els espectacles són múltiples: n’hi ha un 
de clau, que és l’aglomeració de persones, els sons que 
són aguts i estridents, i les llums. Hi han molts estu-
dis que relacionen aquestes fonts d’estímuls negatives 
amb el fet de provocar una baixada en el sistema im-
munitari i la presència o l’aparició d’úlceres a l’estó-
mac, no només en rèptils, sinó també en felins.

Estereotípies com la deambulació –que se’n diu el «pa-
cing»– en els tigres ens mostren que hi ha un pic mà-
xim del 80 per cent del seu temps just una hora abans 
de l’exhibició. Això què vol dir? Un 80 per cent una 
hora abans del seu temps fent estereotípies vol dir que 
una hora abans es passa cinquanta minuts ben bé fent 
conductes estereotipades, l’animal, abans d’una exhibi-
ció. I aquest increment de les estereotípies també s’ha 
observat no només en felins, sinó també en elefants.

L’execució de determinats exercicis contra natura pro-
voca problemes de salut, hèrnies, trastorns reumatoi-
des –d’això, segur que el veterinari en pot donar més 
dades que ho comprovin.

I, per acabar, m’agradaria definir, per si no queda 
prou clar, què és una estereotípia: és una conducta re-
petitiva invariant amb cap funció o objectiu aparent. 
Aquestes estereotípies s’associen a condicions ambien-
tals que provoquen conflicte o frustració; s’associen 
a l’avorriment, a una falta d’estimulació adequada, i a 
l’anticipació: augmenten les estereotípies abans que 
comenci una funció.

La frustració és la causa de l’increment de les estereo-
típies. Els úrsids –els óssos–, que a vegades també es-

tan en els circs, quan no se’ls permet l’accés a zones 
de descans o quan no poden tenir interaccions socials 
que desitgen, afronten aquesta frustració incrementant 
el seu nivell d’estereotípies. Per tant, les estereotípies 
sempre són el resultat d’una resposta a una situació es-
tressant i que serveixen com un mitjà per poder gestio-
nar aquesta situació.

Quins són els factors estressants? En captivitat, els 
factors estressants és la incapacitat de controlar el me-
di i l’entorn. L’estrès pot tenir un efecte a curt termi-
ni, unes manifestacions en la conducta i uns efectes 
fisiològics crònics que també es manifesten conduc-
tualment. Els efectes de l’estrès van des de la supres-
sió de la funció immunitària fins a la de la reproduc-
ció, el metabolisme i la conducta. I es poden mesurar 
observant la conducta, i aleshores el que s’observa és 
la reducció de la conducta reproductora, es redueix la 
conducta exploratòria, es redueix la complexitat i la di- 
versitat conductual, s’incrementa la conducta anor-
mal –les estereotípies–, s’incrementa la vigilància i les 
conductes d’intentar amagar-se, augmenten les agres-
sions i les conductes de por, que es manifesten després 
en els rampells –en els frenzies.

Com a conclusió, i per acabar, els circs solen tenir capa-
citats limitades, per no dir dificultats, per millorar de-
terminats factors que estan directament relacionats 
amb el benestar animal, com són l’espai, l’enriqui-
ment i donar complexitat a les instal·lacions, i facilitar 
un entorn social adequat. És improbable que els circs 
garanteixin el benestar i els requeriments de les es-
pècies que tenen, tant per les condicions de captivitat 
com pel trasllat continu, que fa difícil que es proporci-
onin aquests requeriments bàsics.

Els elefants, per exemple, a la natura destinen entre 
el 40 i el 75 per cent del seu temps a alimentar-se, el 
que en diem les pautes de «forrajeo», i un 57 per cent 
en desplaçaments. En els circs, els elefants estan entre 
dotze i vint-i-tres hores en inactivitat, i, en actuacions, 
només entre trenta minuts i dues hores al dia. Per tant, 
no es permet que manifestin les seves conductes típi-
ques.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Maté.
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Compareixença
de Ramon Garcia, auxiliar sanitari de l’Àrea  
d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital  
Clínic de Barcelona, amb relació a la  
Proposició de llei de modificació  
de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00742/10)

Passo la paraula al senyor Ramon Garcia Ribas.

Ramon Garcia Ribas (expert i aficionat  
al món del circ)

Hola, bon dia. Moltes gràcies. Bé, jo sóc, més que ex-
pert, un aficionat al circ. Des de molt petit he anat al 
circ; m’agraden, realment, el circ i els animals, no? 
Tant aquí a Catalunya, a Espanya, França, Itàlia o a 
qualsevol lloc on anava: circs, circs i circs.

Tinc una col·lecció de joguines de circ, de llibres, de 
cartells. Bé, jo he fet..., per part meva feia una revis-
ta de circ i escric a revistes de circ, exposicions de 
circ. M’agrada molt el circ. I, precisament, el que me 
n’agradava més eren els animals, els domadors: Án-
gel Cristo, Pablo Noël, la dinastia Beatour, panteres, 
tigres, lleons, elefants. Ho veia tot.

Em vaig anar fent més gran, anava als circs, parlava 
amb els domadors, feia fotos, tocava els elefants, feia 
tot el que podia. Però als circs on anava jo, realment, 
bé, veia que aquells animals hi estaven ben tractats, 
que no passava re i així.

Aleshores, un dia una persona em va dir: «Si t’agraden 
tant els animals i també t’agrada el circ, no has pensat 
que potser aquests animals dintre del circ no viuen tan 
bé, tal i tal?» Vaig dir: «No pot ser.» Diu: «Mira, hi ha 
un vídeo que està gravat al circ Chipperfield’s, d’An-
glaterra. Mira-te’l.» Em va costar molt trobar aquest 
vídeo, no el trobava, fins que al final el vaig trobar.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)

Aquí: aquesta senyora és Mary Chipperfield; jo n’he 
vist el circ. Jo vaig creure que aquesta domadora tenia 
una comunió amb els animals increïble, perquè feia 
un número que quasi no feia servir el fuet; els tracta-
va, bé, amb una estima, amb una tendresa increïbles. 
Quan vaig veure com entrenava els seus animals, que 
eren cops, cops, cops i més cops, vaig dir: «Bé, no és 
comunió, és por, aquests animals, el que senten per 
aquesta domadora.» I a partir d’aquí vaig començar, 
doncs, a pensar que les coses poder rere les cortines 
no eren realment tan maques com semblaven a la pis-
ta, no? Són, poder, cinc minuts a la pista, una vida de 
patiment per als animals.

Vaig estar estudiant etologia, primatologia amb el Sa-
bater Pi, fotografia naturalista, comunicació animal, 
tot de coses que em van fer obrir una mica els ulls en-
vers el tema dels animals.

Continuava anant al circ, parlava amb els domadors. 
Per exemple, en el Circus Universal amb el senyor 
Franz Burkhart, que era el director del circ Universal, 

que havia sigut domador de Circ del Japó i domava ti-
gres. Parlant-hi un dia li vaig dir: «–Senyor Burkhart, 
però, vostè, els tigres, les condicions, tal i tal? –No, 
no, los trato bien, les doy comida.» Sempre et diuen 
el mateix, no? I és veritat... les dan de comida, les dan 
agua, si se encuentran mal, viene el veterinario. Pe-
rò aquells animals, la inactivitat amb què estan allà 
dintre, el que fan antinatural no és la seva vida, no? 
«Yo los quiero mucho, a mis animales.» Aquests ani-
mals van acabar a Cunit en un remolc, que gràcies a 
la fundació FAADA que els va rescatar, amb nafres, 
amb artrosi. Els estimava, però van quedar allà com-
pletament abandonats, aquests sis tigres preciosos de 
Bengala: unes joguines trencades.

Llavors, vaig continuar anant als circs i així; parlava, 
veia. Maltractaments, n’he vist? Sí. Maltractaments, 
n’he vist? No. Hi han circs que no maltracten els ani-
mals i hi han circs que, doncs, bé..., el maltractament 
com el veig jo: que perquè surti aquest tigre a la pis-
ta, si no vol sortir, li peguen un cop pel túnel on surt. 
Altres circs porten unes caixes que van des de la gà-
bia on tenen els tigres, els lleons, les feres, diguem-ne, 
fins a la pista on tenen la gàbia. Els han de posar a 
unes caixes: no volen entrar? Un cop i cap a dintre. 
El senyor quan està netejant les quadres: que el cavall  
no es vol apartar? Cop. Maltractament? Sí. En altres no 
n’he vist.

El que sempre he vist en un circ és patiment. Quin pa-
timent? Els elefants, lligats per cadenes en uns espais 
en què no es poden moure; els elefants, que són uns 
animals que caminen multitud de quilòmetres al dia, 
que viuen en manada, solitaris. Generalment totes són 
femelles, perquè si hi hagués un mascle quan tingués 
el zel no el podrien dominar i hi hauria realment allà, 
doncs, un problema molt gran.

Jo a un circ... Va ser l’últim circ que vaig anar, el 2009, 
amb animals: a l’elefant li volien posar uns adorns que 
li posen al cap perquè sortís a la pista, i estava ner viós, 
aquell elefant, no sé què li passava. Llavors, el doma-
dor en alemany –generalment parlen en alemany– li 
va dir tres paraules: va començar a tremolar, aquell 
elefant. Però no es deixava posar aquell adorn. Lla-
vors, van agafar i amb el bastó dentat –no la part de la 
punxa, sinó la part de darrere– li van pressionar l’ore-
lla. Bé, aquell elefant, el xiscle que va fer per mi era 
com el d’un nen, i va plorar, aquell elefant. Jo vaig dir: 
«Ostres, com pot ser que realment aquell elefant plori? 
No pot ser –no pot ser.» Llavors, jo, documentant-me 
en llibres d’elefants i així..., hi ha un expert de doma-
dors d’elefants i així que diu: «Dos domadores expe-
rimentados intentaban enseñar un ejercicio circense a 
la joven hembra Sady, que no comprendía qué querían 
de ella e intentó escapar de la pista. La capturaron, la 
castigaron. Entonces, Sady se arrodilló, se tumbó y 
lloró como un niño.» És a dir, jo vaig veure plorar un 
elefant, i és veritat: els elefants ploren.

Per què? Perquè poder el que hem de comprendre dels 
elefants, dels tigres, dels lleons, dels gossos, dels ca-
valls, de tots els animals del circ, són les seves emoci-
ons. Els animals tenen emocions i en els circs els les 
trenquem. Per què els les trenquem, realment? Perquè 
un elefant, un tigre, la seva genètica..., encara que si-
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guin nascuts en el circ, ells no entenen realment què 
fan allà dintre, aquells animals, sortint allà sota els fo-
cus, amb la música.

L’altre dia em va arribar una informació d’última a ho-
ra que hi ha un circ a Oviedo que no té els animals 
tancats, sinó que els té..., surten a la pista, surt un tigre 
blanc preciós, l’estiren allà i es fan fotos a deu euros 
amb els nens. Dius: «A aquest tigre què li poden ha-
ver fet realment perquè estigui amb dos nens al costat 
fent-se fotos?» No ho sé, jo no entenc en aquest aspec-
te, ja, si està adormit o què, perquè aquell tigre a la na-
tura dóna un cop i et fot una urpada que et deixa tieso.

Llavors, què estem veient aquí? Que realment el circ, 
per descomptat, pot continuar, ha de continuar, hem 
d’ajudar el circ. Aquí mateix a Catalunya tenim un Tor-
tell Poltrona, que és un pallasso immens; tenim un Lluís  
Raluy, amb un Circ Raluy, que és immens. Tenim un 
circ català. Però per què necessitem els animals?

L’altre dia vaig estar –diumenge– veient Mulan, que és 
del Circo Nacional de China. Aquella gent amb aquell 
espectacle t’emocionava, amb unes teles, amb uns 
equilibris amb paraigües i així, sense cap animal. Hi 
han circs que porten animatronics, que són animals..., 
com el Circ Raluy: va portar un panda animatronic. 
Allò era meravellós.

Uns anys el Raluy va estar portant una senyora que es 
deia Julie Christie, que feia un número que era que, 
dintre una gàbia, feia sortir un tigre –pobre, l’animal, 
no es podia moure ni així. Quan Barcelona va prohibir 
els circs amb animals, portaven un senyor disfressat 
de goril·la. La gent «disfrutava» igual, aplaudia. Per 
què? Perquè la gent el que vol és gaudir, «disfrutar» 
del circ.

Vull dir, clar, amb el que veus a la pista dius: «Oh, 
aquest animal, que bé que està.» No està bé, aquest ani-
mal. Darrere les cortines hi ha molt patiment animal, 
i no solament de les feres salvatges: de tots, realment.

Per exemple, quan agafes un gos i, per exemple, d’una  
gossera el portes a un lloc perquè l’adoptin, aquell gos, 
quan el canvies d’olors, de llocs, té estrès, aquell gos, s’es - 
tressa. Doncs, imagineu-vos un grup de gossos, de ca-
valls, de tigres, de lleons en un circ: què poden pa-
tir? No parlo de maltractament, parlo de patiment, que 
trenquem les emocions d’aquells animals, que real-
ment fem, d’uns éssers majestuosos, uns robots, uns 
autòmats: «Fes, surt, puja la poteta, dóna’m això.»

A més, quan un elefant... Per exemple, diu: «Quan els 
espectadors» –això és d’un llibre d’elefants que és el 
millor que s’ha escrit, per mi– «aplaudeixen els esfor-
çats números dels d’elefants, com el pi, no s’imaginen 
el dolor que experimenta aquest elefant a les seves ar-
ticulacions, ja que tot el seu pes va a les seves articula-
cions. Són hores d’ensinistrament a les portes tancades 
dels circs.» Jo no ho dic, això. Jo he vist coses, sí; altres 
no les he vist.

Però sí que puc dir... Ara bé, estic parlant dels animals, 
però també vull parlar del circ, que és el que m’agrada 
a mi. El circ actual? Ostres, trapezistes... Perdó, a veu-
re si aquí trobo les fotos aquestes que us vull ensenyar. 
Aquests eren els famosos tigres que FAADA va resca-

tar del senyor Burkhart; molt macos, els tractava molt 
bé: van acabar abandonats a Cunit no sé quants anys.

L’espectacle Madagascar, del Circo Rossi, portava un 
hipopòtam, que, com podeu veure, les seves condi-
cions..., tenia una piscina molt gran; portava gira-
fes, portaven coses. Els feien sortir a fer una volta a 
la pista i després tornaven. Quan van anar en ciutats 
que prohibien els animals van fer el mateix especta-
cle amb persones disfressades d’animals. L’espectacle 
estava sempre ple, la gent aplaudia, i no hi havia pati-
ment animal.

Al Circo Rossi, vaig parlar amb el domador del circ i 
li dic: «I aquest animal que teniu aquí?» Diu: «No, no 
surt a la pista. El tenim com si fos un petit zoo que la 
gent pot visitar.» Dic: «–Home, però això? Com po-
deu tindre aquests animals aquí? –No, els estimem, 
els hem criat de petits així, i tal i tal.» Dic: «Però no 
podeu tenir aquest tipus d’animals sense poder-se 
moure.» Jo ara no dic re més; només pensin, per favor, 
vostès, en aquest animal tota la seva vida tancat aquí 
sense poder-se moure: quina falta fa a un circ?

Els elefants ara, com que els circs diuen que han d’es-
tar en condicions una mica millors i ja no els lliguen 
tant amb cadenes, els porten amb unes, diguem-ne, 
extensions, amb fustes d’aquestes, en closos, un pelet 
més grans. I segons quins circs el que fan ara és obrir 
una mica més el clos perquè puguin, per allà, cami-
nar una mica, però segueixen sent senzillament petites 
presons on quasi no es poden moure, aquests animals, 
encara que estiguin allà fora. Ho fan tant amb els ele-
fants, com amb els tigres com amb els lleons.

Els cavalls? No hi ha espai per moure’s, per a aquests 
pobres cavalls. D’aquí se’n van als camions on els tras-
lladen, dels camions se’n van a la pista, i la seva vida 
és això: neixen, viuen, moren al circ, i això és la seva 
vida.

Quan surten els tigres, a vegades, que no poden sortir 
per aquí, perquè estan neguitosos o el que sigui, els 
peguen un cop perquè surtin.

El Circo Rossi, el mateix.

Jo el que sí que m’he adonat amb les fotografies dels 
animals que he fet al circ, que en tinc un arxiu bastant 
extens, és que els ulls dels animals en captivitat –de 
circs, zoos i així, eh?– no tenen vida, estan morts per 
dintre, perquè n’han trencat la seva essència, les seves 
emocions, el que realment...

Els maies diuen una cosa molt important, que és «In 
Lak’ech», que vol dir que «tot és un, un és tot». I po-
der la nostra essència no és tan diferent de les d’ells, 
la dels animals. I ells tenen emocions i ells pateixen. 
I ells, quan te’ls mires als ulls, realment i així, veus 
que dintre seu hi ha alguna cosa que dius: «Bé, m’està 
dient alguna cosa.» I que estiguin aquí dintre tota la 
seva vida tancats sense poder-se moure, jo crec que 
això...

Això és el circ per mi: l’artista humà. Dignifiquem 
aquesta professió de l’artista de circ, creem un circ. 
Aquí a Catalunya ara, per exemple, ens està mirant 
tot el món sencer, a nosaltres: som un país tolerant, 
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som un país realment que tenim una cultura de circ 
immensa. Tortell Poltrona, el Cric; el Raluy –el Raluy 
té una dinastia: les filles dels senyors Raluy, la Kerry 
i la Louise, el Lluïset Raluy–; l’Ateneu de Nou Barris: 
ostres, uns artistes de circ, que tenim aquí, que podem 
fer un circ de qualitat senzillament amb l’artista hu-
mà, que dia a dia... El trapezi: aquesta gent es juguen 
la vida cada dia. Ostres, i encara que la carpa estigui 
plena, fan el mateix número si la carpa està mig bui-
da. Són gent que ens hem de treure el barret, davant 
d’aquesta gent del circ. Ajudem el circ. Fem un circ 
de qualitat realment aquí a Catalunya. El podem fer, 
realment.

Vénen carpes de fora, d’Alemanya, com l’altre dia va 
venir el Circ Nacional de la Xina. Ostres, benvinguts 
sigueu. El circ d’aquí? Potenciem-lo, ajudem-lo, cre-
em espais on puguin muntar les seves carpes, no llocs 
com vas, a vegades, plens de brutícia i així. No: el lloc 
per muntar la seva carpa, amb aigua, amb llum, tal 
i tal. Eximim-los d’alguns, bé, pagaments fiscals, si 
pot ser. Potenciem-lo, portem el circ a les escoles. Te-
nim el Museu del Circ de Berga, amb el qual jo col-
laborava; la biblioteca del circ de Nou Barris, amb la 
qual col·laboro. Potenciem tot això.

Fem un circ realment sense patiment animal. Existeix 
i pot existir; de fet, ja n’hi ha, actualment: vaig estar 
aquestes vacances a Galícia i hi havia La Fiesta Escé-
nica, que portava animals animatronics, i la gent esta-
va contentíssima. Ensenyem als nens que realment, els 
animals, el que veiem allà no és educatiu.

Per exemple, tinc una carta d’un nen de dotze anys, d’El  
cuarto hocico: «¿Sabéis? El circo nos gusta» –dotze 
anys–, «a todos los niños del mundo les gusta el circo. 
Ayúdanos a enseñar a la gente que para que los niños 
nos lo pasemos bien no hace falta que otro ser vivo su-
fra. Nos gusta el circo de payasos y malabaristas, de 
magia, pero no circos con animales, porque cuando no-
sotros volvemos felices a casa, los pobres animales se 
quedan encerrados en sus jaulas. No nos gusta ir al cir-
co para ver un animal montado en bici o a un león que 
hace caso a un señor que le amenaza en una jaula. Ese 
señor no es más fuerte que el león, aunque se crea que 
lo tiene dominado.

»Nosotros no les admiramos más porque los animales 
hagan obligados cosas sorprendentes, les admiramos 
muchos más como personas si los dejan libres en un 
lugar bueno para ellos.

»Ayudar a conseguir que la gente admire un país y los 
circos que no maltratan animales.»

Un nen de dotze anys, això.

I per acabar, si us plau, el que us deia, no?: dignifi-
quem aquesta professió. Que això, el dia a dia, el que fa 
aquesta gent, els entrenaments diaris –el que fa aques-
ta gent–, que s’hi juguen la vida, perquè, si aquest se-
nyor cau malament, es pot trencar el coll. Realment, un 
pallasso... Jo, per exemple, quan veig el senyor Lluïset 
Raluy al Circ Raluy al final de tot, sortint la ballarina, 
ell, es va fonent el focus amb aquella música..., t’arri-
ba a l’ànima. Ni tots els números d’animals poden amb 
allò, perquè allò és circ des de l’ànima, és dignificar 
l’artista, i és el que hem de fer.

I quan una persona diu: «Ah, ets un pobre pallasso!» 
El pallasso és un senyor, senyors, que té una professió. 
Sigui el Poltrona, sigui el Raluy, sigui el desaparegut 
Monti: senyors que ens hi hem de treure el barret, per-
què són gent que fan riure quan potser tenen un pro-
blema molt gran per dins.

Per tant, per favor, ajudem..., potser aquell dia, jo què 
sé, potser li ha passat alguna cosa. «Jo em trobo mala-
ment? Ostres, haig d’anar a treballar igualment.» Ells 
han de sortir a la pista, estigui plena o no. Ser pallasso 
és una professió davant la qual ens hem de treure el 
barret. I aquí en tenim de molt grans.

Fem un circ de cultura, fem un circ d’art, siguem un 
circ de dignificar aquestes persones, que s’ho merei-
xen tot.

Ara, això, per mi? Henry Beston va dir una frase, que 
m’encanta, que diu: «Es necessita un concepte molt 
diferent dels animals, molt més savi i molt més mís-
tic. Són un altre poble que estan atrapats amb nosal-
tres a la xarxa de la vida. No són els nostres esclaus: 
són els nostres companys de viatge.» Per mi ells són 
companys de viatge amb qui compartim el planeta. 
No som ningú, els humans, per tenir-los tancats i anar 
contra natura contra ells.

I hi ha maltractament? Uns sí i altres no. Hi ha gent que  
també els tracta bé. Sé que hi han hagut domadors 
que tenen una empatia i dallò, però el patiment en el 
circ en els animals hi és sempre.

Gràcies per tot.

El president

Moltes gràcies, senyor Garcia.

Compareixença
de Luis Flores Girón, veterinari de fauna 
salvatge, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00810/10)

I passo la paraula al senyor Luis Flores Girón.

Luis Flores Girón (veterinari de fauna salvatge)

Sí, bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a 
sus señorías y al Parlament català la invitación para 
exponer mi postura en relación con la modificación 
del artículo 6 de la Ley de protección de los anima-
les, de 2008, de Cataluña. Es un orgullo para mí poder 
asistir al Parlament català i un placer también volver 
a Cataluña, una tierra y una gente, ¿vale?, que siempre 
me encantaron.

Para empezar, voy a dar unas pinceladas sobre mi tra-
yectoria profesional: en el año 95 termino mis estudios 
de veterinaria en la Facultad de Veterinaria de Lieja, en 
Bélgica. Y en el año 96 empiezo a trabajar en el Zoo-
botánico de Jerez de la Frontera de forma eventual, ha-
ciendo sustituciones como veterinario de fauna silvestre.

Tras esto me marcho a Latinoamérica, concretamen-
te, a Bolivia y allí creo una ONG para la conservación 
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de la biodiversidad con alguna gente local. Y trabajo 
como asesor de biodiversidad en el zoológico de La 
Paz, en Bolivia, y también como veterinario. Allí tu-
ve la oportunidad de ver en libertad muchas de las es-
pecies que hoy se albergan en parques zoológicos, en 
colecciones privadas o incluso en circos, ¿no?, como, 
por ejemplo, las llamas, propias del altiplano de los 
Andes, o los monos capuchinos, propios de las selvas 
amazónicas.

Tras dos años, vuelvo a España, trabajo algunos meses 
en el Zoobotánico de Jerez y luego me voy..., termi-
no en Selwo, un parque de animales en la Costa del 
Sol, ¿vale?, y después de esto paso algún tiempo en 
Costa Rica trabajando en un proyecto de conservación 
de tortugas marinas en el Caribe costarricense, donde 
también tengo mucho contacto con la fauna en estado 
salvaje y aprendo cómo realmente viven los animales 
en su hábitat, ¿no?

Tras ello vuelvo a España y creo, junto a un colega, una 
empresa veterinaria para la fauna silvestre y empeza-
mos servicios integrales para animales, tanto en cauti-
vidad como en libertad. Trabajamos juntos este tiempo, 
hasta el año 2012, con colecciones privadas de anima-
les, con zoológicos.

También he trabajado con circos y actualmente toda-
vía sigo haciendo algunas cosas con algunos circos, 
con centros de recuperación de fauna, con proyectos 
de conservación ex situ –es decir, en cautividad–, y 
también en algunos proyectos de conservación in situ 
en la naturaleza, como es el caso del proyecto de con-
servación del corzo en Andalucía.

En el año 2005 empiezo a trabajar como veterinario a 
tiempo completo en el Zoobotánico de Jerez, combi-
nando ambos trabajos: el de la empresa y el del zoo-
lógico. Y en el Zoobotánico trabajo, aparte de como 
veterinario, en proyectos de conservación como el 
proyecto del lince ibérico, el proyecto del águila im-
perial o el águila pescadora, tanto en reproducción en 
cautividad como en libertad.

Actualmente sigo trabajando en el Zoobotánico de Je-
rez y sigo ofreciendo servicios veterinarios como pro-
fesional libre para especies salvajes, tanto en cautivi-
dad como en libertad.

Durante estos tres últimos años, además, he estado 
trabajando y colaborando en República Democrática 
del Congo, concretamente en un centro de rescate de 
primates, básicamente de chimpancés, colaborando al 
mismo tiempo con el Parque Nacional Kahuzi-Biega 
en algunos aspectos de la conservación de las pobla-
ciones de gorilas en el parque.

Lo que me gustaría haceros ver con esto es que toda es-
ta experiencia profesional y personal al mismo tiempo 
creo que me puede dar una visión clara, una visión ob-
jetiva y bastante real acerca de la cautividad de los ani-
males en sus diferentes formas, ¿no? Y es por eso que 
opino que nunca vamos a cubrir las necesidades bioló-
gicas y ecológicas básicas de los animales en los circos 
–nunca. Eso es independientemente de que los anima-
les hayan nacido en cautividad o vengan de la vida li-
bre. Esto es algo lógico, esto es independientemente de 

si somos defensores a ultranza de los animales o no –es 
decir, yo no soy un animalista–, de si nos gustan o no 
gustan los animales o de si somos de derechas o de iz-
quierdas; esto es algo de sentido común, de ser honesto 
con nosotros mismos.

Y solo haría falta analizar cada especie mantenida en 
las instalaciones de un circo –su biología, su etología– 
y darnos cuenta de que esto es así. Por ejemplo, yo he 
visto los elefantes en el Serengueti –he visitado Tan-
zania–, y he visto como los elefantes recorren a diario 
largas distancias, a la vez que forman parte de gru-
pos sociales, que es la base de la salud mental de estos 
animales, ¿no? Y pasan gran parte del día ramonean-
do, comiendo de un lado a otro, buscando fuentes de 
agua y minerales en diferentes lugares. Y, bueno, en 
los circos es verdad que los elefantes quedan reclui-
dos a las caravanas cuando son transportados, están 
obligados a defecar y orinar en el mismo lugar donde 
comen durante las horas de cada viaje. Pero es que, 
además, cuando estos animales llegan a las diferentes 
plazas, la gran parte de las veces son expuestos al pú-
blico debajo de carpas, amarrados por una o más de 
sus extremidades o en recintos muy reducidos, dando 
lugar todo ello a medio a plazo, en la mayoría de las 
ocasiones, a estereotipias, que son esos movimientos 
repetitivos que algunas veces hemos visto, que real-
mente son patologías etológicas, es decir, patologías 
del comportamiento producto del estrés crónico de-
rivado de la imposibilidad de poder vivir acorde a la 
biología de su especie.

Todo ello también ligado a cambios continuos en su 
ambiente: unas veces en lugares más fríos, otras ve-
ces en lugares más cálidos, pero cambios fuera de su 
biología natural. Elefantes, que tenéis que saber que 
son todos animales que vienen de libertad, todos los 
elefantes que hay en los circos; en los circos no se re-
producen los elefantes, no hay machos de elefante. La 
reproducción de elefantes empezó hace podríamos de-
cir unos diez años en los parques zoológicos de forma 
organizada a través de los programas de cría en cau-
tividad.

Bueno, podemos hablar de tigres, de osos, de caima-
nes, o serpientes o de primates; primates que ya hace 
cinco o seis años rescatamos los últimos chimpancés 
que habían en España en los circos: fueron rescatados 
hace cinco o seis años, y ya, por lo menos, chimpan-
cés no existen en los circos en España.

Pero, señorías, a esto se añade la falta de legislación a 
nivel de todas las comunidades autónomas que regule 
los diferentes aspectos de la tenencia en los circos de 
los animales, como podrían ser unos mínimos están-
dares de los recintos donde se albergan los animales 
o bien aspectos sanitarios específicos de las especies 
que se albergan, o el simple establecimiento de pro-
gramas de control de la natalidad de determinadas es-
pecies.

Miren ustedes, que no hayan unos mínimos estánda-
res de los recintos incide directamente en el bienestar 
animal; en que si ya de por sí estos animales no vi-
ven bien en estos recintos, a esto se añade que lo mis-
mo puedes tener un león en una caravana toda su vi-
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da porque se peleó con el grupo –una caravana de dos 
metros y medio por tres metros y medio, como me en-
contré no hace mucho tiempo–, o se puede tener un 
caimán mantenido prácticamente toda su vida en un ca-
jón, sacándolo de vez en cuando en una bañera de las 
diferentes funciones del circo, sin que se esté come-
tiendo ninguna ilegalidad.

Pero, señores, es que aun regulando unos mínimos 
estándares, nunca vamos a poder reproducir el hábi-
tat de un animal de estos en la medida suficiente para 
darle un bienestar animal básico.

Desde el momento que los aspectos sanitarios no se 
regulan de forma específica –una cosa muy importan-
te para estas especies–, cualquier animal de estos se 
puede convertir en una fuente potencial de zoonosis, 
es decir, de enfermedades que pueden ser transmitidas 
de los animales a las personas.

Cito el caso de un dromedario que en cierta ocasión 
traté y que tenía tuberculosis, una enfermedad que se 
transmite a las personas, diagnosticada mediante técni-
cas de PCR en cortes de pulmón después de que el ani-
mal falleciese, y que fue testado meses antes mediante 
la misma prueba que se hace para detectar la tuberculo-
sis en el ganado vacuno, dando negativo en varias oca-
siones pero, al final, siendo positivo de tuberculosis él y 
el resto de dromedarios del circo, habiendo servido de 
fuente de contagio durante todo este tiempo para el per-
sonal que trabajaba con ellos y para la gente que visitaba 
el circo. Dromedario, que al fin y al cabo es un animal 
salvaje con una biología adaptada muy específicamente 
a un tipo de hábitat, y donde los test de tuberculosis usa-
dos de forma habitual en los animales de abasto no tie-
nen ningún valor diagnóstico en camélidos.

Pero es que el que no se regulen los aspectos sanita-
rios de forma específica en estas especies se puede con-
vertir en una fuente de problemas sanitarios para las 
especies de abasto, señoría, para las cuales gastamos 
millones de euros anualmente en políticas de policía 
sanitaria, como es el caso de la tuberculosis o como es 
el caso de enfermedades emergentes, llámese lengua 
azul o West Nile virus, que pueden infectar determi-
nadas especies que se albergan en los circos, animales 
que van a un lado y a otro de la geografía sin ser con-
trolados con referencia a esta enfermedad.

La falta de problemas de control de natalidad da lugar, 
entre otras cosas, a una alta consanguinidad en algu-
nas especies como tigres y leones, con animales que 
nacen ya malformados, y a sucesivas camadas y ex-
cedentes de animales innecesarios porque hay sobre-
excedentes de tigres y leones en todo el territorio es-
pañol, que propician al mismo tiempo el comercio de 
este tipo de animales –desde no todos los circos, pero 
de algunos–, ya sea de forma legal o ilegal.

Y aquí una cosa importante, y es que no deben con-
fundir ustedes «reproducción» con «bienestar» ani-
mal. Porque les recuerdo que las primeras jirafas que 
se reprodujeron en España fueron las jirafas del Zoo 
de Valencia –del antiguo Zoo de Valencia–, y estaban 
en un instalación de cinco por cinco metros.

Al final, ¿qué pasa? Pues, al final pasa que los anima-
les se convierten en simples herramientas de trabajo, 

que se usan a diario y están obligados, independien-
temente del método usado para su entrenamiento –al-
go que también es discutible, porque si a veces no es 
traumático de forma directa, otras veces sí lo es, como 
el uso de los bastones para manejar elefantes o incluso 
picas eléctricas–, a trabajar en las diferentes funciones 
del circo, algo que está fuera totalmente de la biología 
de estas especies y que incide directamente en el bien-
estar de estos.

Señorías, y la crisis, que afecta a todos, actualmente 
también afecta a los circos y al bienestar de los ani-
males, y a los cuidados que estos reciben. Hace diez 
años una entrada al circo costaba veinte euros y los 
circos se llenaban; ahora cuesta de cinco a diez euros 
y no se llenan, y tienen problemas para subsistir.

Mi última intervención fue en un circo, hace seis me-
ses, con un grupo de unos diez leones, que me llama-
ron porque los animales tenían problemas de loco-
moción y alopecia –es decir, se les caía el pelo. No 
quería ir porque yo ya conocía este circo y ya sabía de 
su falta de consideración con los animales, pero fue a 
raíz de la llamada de un colega veterinario, que me pi-
dió por favor asistir a los animales, alegando que era 
cliente suyo, que yo fui. Lo que me encontré fue un 
grupo de diez leones que tenían verdaderos problemas 
de locomoción, algunos de ellos más avanzados que 
otros, que les faltaba el pelo, que los machos habían 
perdido toda su melena, y que ya habían sido tratados 
en otra plaza pero que realmente los animales seguían 
enfermos. Entonces, yo le propuse al propietario del 
circo eutanasiar a un animal que estaba en muy ma-
las condiciones para hacer un estudio histopatológi-
co post mórtem y ver realmente cuál era la causa de 
que los animales estuviesen así. Se le hicieron pruebas 
contra los diferentes virus que pueden afectar a los fe-
linos y se le hizo un estudio histopatológico post mór-
tem. Se diagnosticó un proceso de estrés crónico con 
una hiperplasia de glándulas adrenales asociado a una 
linfodeplección, es decir, a una bajada del sistema in-
munitario con una atrofia de folículos pilosos.

Y los animales, al fin y al cabo, lo que tenían era un 
proceso de malnutrición cronificado en el tiempo. La 
crisis había llevado a que realmente no se les diese lo 
suficiente a los animales, pero, además, los animales 
comían pollo, que era pollo congelado y después se 
descongelaba, y además de que el pollo ya no tiene 
que tener para un felino, la congelación hacía que se 
perdiesen otras cosas.

Los animales fueron tratados con multivitaminas y 
minerales, simplemente, y mejoraron. Mejoraron los 
que pudieron mejorar, pero había otros animales que 
ya no pudieron mejorar, ¿vale? Y entonces ya no se 
podía hacer nada más.

Miren ustedes, al principio, cuando yo empecé a traba-
jar, mi ingenuidad me llevaba a pensar que, al ofrecer 
mis servicios veterinarios especializados a los circos, 
yo podía cambiar algo en ello. Estábamos ilusiona-
dos, incluso; pensábamos, mi colega y yo, que podía-
mos cambiar las cosas y al mismo tiempo que esto fue-
ra una fuente de ingresos para nosotros, pensábamos 
que podía ser así. Pero al final nos dimos cuenta de que 
nuestro trabajo se restringía a simples servicios de ur-
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gencias veterinarias dónde «el tigre se está muriendo o 
el elefante no come desde hace cuatro días, aunque ya 
le di tal y cual cosa que me dijeron que podía funcio-
nar». Para mí, como ustedes comprenderán, un profe-
sional que intento ser de esto, penoso como profesio-
nal, y para los animales, una pena, y, además, siempre 
lo mismo.

Señorías, miren, hay una cosa que ustedes tienen que 
tener clara, y es que la sociedad, los ciudadanos mar-
can tendencias en cada época, y está claro que algo es-
tá cambiando en la sociedad catalana con referencia a 
la actitud para y con los animales, cambios propios de 
una sociedad madura y evolucionada, dentro de una 
democracia. Pero, señorías, son ustedes los políticos 
los que tienen el poder de plasmar esos cambios con la 
creación o la modificación de las leyes.

Yo simplemente hago una llamada al sentido común 
para que llevéis hacia delante esta iniciativa y Catalu-
ña sea el primer lugar donde esto se convierta en ley, 
y empecemos a educar a nuestras nuevas generaciones 
desde otro punto de vista, también con relación a los 
animales y la biodiversidad, que es de lo que se tra-
ta, al fin y al cabo, cuando pretendemos modificar el 
artícu lo sexto de la Ley de protección de los animales 
en Cataluña.

Muchas gracias.

El president

Muchas gracias, señor Flores. I ara passem al torn 
d’intervenció, eh?, d’intervenció dels grups, perquè 
facin les preguntes als compareixents. I començarem 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Se-
nyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Moltes gràcies, senyora Maté, senyor Flores, senyor 
Garcia. La veritat és que han fet tres intervencions les 
quals suggeririen moltíssimes preguntes, i em sem-
bla que el temps que tenim és limitat, per tant, miraré 
d’anar com una escopeta –bé, en el bon sentit d’anar 
ràpid (remor de veus), llançant totes les preguntes que 
s’han de fer. (Veus de fons.) No, no, perquè n’hi hauria 
moltes a fer, eh?

Clar, aquí hi ha una qüestió que podria suscitar-se en 
el debat i que ens sembla fonamental a l’hora de fer 
aquesta llei, i és si és possible –m’entén, senyor Flo-
res, en català? (Pausa.) Sí?– o no és possible garan-
tir el benestar animal en un circ. Perquè es podria ar-
gumentar que, amb una determinada regulació o amb 
unes determinades praxis, hi han circs que poden ga-
rantir el benestar animal o, per contra, arribem a la 
conclusió que això no és possible o no és compatible 
amb la pràctica del circ. I aquesta és la qüestió nuclear 
del debat que tenim en aquesta modificació de la Llei 
de protecció dels animals, n’és la qüestió fonamental.

Podem trobar molts casos, moltes fotografies, molts 
casos que ens posin la pell de gallina de males praxis, 
i, evidentment, aquestes no han de ser legals, no? Les 
males praxis no crec que hi hagi ningú que les pugui 

defensar, i en l’anterior sessió de compareixences, en 
què van venir persones favorables als animals en el 
circ, o al circ amb animals, millor dit, aquestes males 
praxis tampoc les defensaven.

La qüestió nuclear és si és possible parlar de benestar 
animal, si és compatible amb la praxi del circ. Aques-
ta és la qüestió fonamental. I, per tant, arran d’això hi 
ha algunes preguntes que els voldria fer, arran d’altres 
opinions que vàrem sentir.

Aquí se’ns va presentar, per exemple, el fet del trans-
port d’animals com un element d’estimulació per als 
animals, que el fet que cada matí es llevessin en una 
ciutat diferent, o cada ics temps en una ciutat diferent, 
podia ser estimulant per a la conducta animal, perquè 
representa una variació del paisatge, no? Això és una 
cosa que s’ha dit aquí. A mi m’agradaria saber la seva 
opinió, entenc que, amb tot el que ha dit respecte al 
transport, és una cosa que la senyora Maté ha mig con-
testat, però m’agradaria saber, doncs, la seva opinió.

Un altre element del debat és si hi han animals en 
què sí que es podria garantir el benestar animal dins 
els circs, i més concretament el que anomenem «ani-
mals domèstics», que és una definició en què també 
m’agradaria que vostès abundessin des de la perspecti-
va científica –el senyor Flores i la senyora Maté–, per-
què, evidentment, també té una característica cultural. 
Se’ns deia aquí que un llama per determinats llocs de 
Llatinoamèrica és domèstic, per nosaltres és salvatge. 
És possible, aleshores... Perquè, clar, vostè, senyora 
Maté, quan ens parlava dels trasllats i els efectes en 
cavalls, doncs, ens parlava d’uns efectes molt concrets 
sobre el seu benestar animal, però és possible que als 
animals que anomenem «domèstics» se’ls pugui ga-
rantir benestar animal de forma compatible amb la 
pràctica del circ?

Una altra qüestió important respecte a aquesta quali-
ficació dels animals: clar, hi han animals que per l’es-
pècie diem que són salvatges, però en realitat aquells 
individus no ho han estat mai, i fins i tot els seus as-
cendents tampoc. Volem creure –no sabem si això és 
cert o no, però ho volem creure– que la majoria dels 
animals que es fan servir avui en el circ són nascuts 
en captivitat, no? El fet que sigui una espècie nascu-
da en captivitat, els seus requeriments de benestar són 
menors? És a dir, com que un lleó ha nascut en capti-
vitat, podem considerar que, bé, té uns requeriments 
de benestar pels quals no necessita moure’s tant, no 
necessita córrer tant, no necessita tenir un entorn que 
li faciliti una conducta natural d’un lleó, sinó que, 
com que ja ha nascut en captivitat, la seva vida és una 
gàbia i, per tant, en una gàbia pot viure i s’entén que 
allò és el normal, no?

No sé si em queda temps, president. (Pausa.) No? Em 
concedeix un..., sí? (Pausa.) D’acord.

Parlava vostè, senyora Maté, en el segon punt, de les 
pràctiques, dels exercicis contra natura, no? A què es 
refereix quan diu això?, quins són? Creu que els exer-
cicis que es busquen en el zoo... O al senyor Garcia, 
com a aficionat: què és el que dóna espectacularitat a 
un animal al circ? La seva conducta natural o la seva 
conducta no habitual, la cosa extraordinària, allò que 



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  12

l’humà és capaç d’obligar a fer, però que l’animal no 
faria per si mateix?

I, finalment, al senyor Flores m’agradaria demanar-li 
això, no?: si creu que la praxi de control veterinari és 
habitual, i si creu que la praxi de control veterinari pot 
garantir el benestar animal en el circ, o, al contrari, 
creu que no és possible que una regulació ics determi-
nada pugui dir que tenim circs amb benestar animal.

I m’agradaria també agrair al senyor Garcia l’última 
frase que ha dit en l’última part de la seva intervenció, 
que comparteixo plenament: que sens dubte podem te-
nir, i tenim, a Catalunya excel·lents circs –excel·lents–, 
que mereixen tot el nostre respecte i tota la nostra con-
sideració, sobretot quan interpreten aquest canvi que 
hi ha en la societat que els animals són companys de 
viatge i no objectes.

I una última pregunta, president, per a tots tres: el con-
cepte «animal artista», què els sembla, aquest concep-
te? Creuen que és possible considerar que l’animal és 
artista o...? Han conegut animals artistes, animals que 
fessin d’artistes, diguéssim?

El president

Gràcies, senyor Amorós. En nom del Grup Socialista, 
passo la paraula al senyor Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. En primer 
lloc, agrair molt sincerament..., per posicionar el Grup 
Socialista, agrair primer de tot les explicacions de la 
senyora Maté, el senyor Garcia i el senyor Flores. Ho 
tindrem en compte en totes les nostres reflexions res-
pecte a aquesta modificació. En primer lloc, disculpar 
també el company Jordi Terrades, que és per part del 
nostre grup qui porta aquest tema, però que per mo-
tius d’altres comissions no pot estar aquí.

Per tant, entrant a la qüestió: jo, primer de tot, repas-
sant compareixences, el que s’ha dit els anteriors di-
es, bé, en primer lloc, està bé que hi hagi hagut avui 
potser alguns arguments més tècnics, eh?, alguns fins 
i tot potser científics, que no desmereixen per res els 
arguments potser més artístics o més d’un altre cai-
re. Però, en tot cas, jo crec que la nostra obligació és 
tenir-los tots en compte, i sobretot –sobretot– els dels 
especialistes.

Nosaltres, ja amb relació a un fil conductor, de pre-
guntes que han anat sortint i que, per tant, crec que els 
les hem de fer: primer de tot, ha semblat que intuïa, 
hem vist que són contraris al circ amb animals, però 
sí que he intuït, i altres vegades s’ha dit, que podríem 
fer alguna diferència entre animals, evidentment, sal-
vatges o domèstics sí o no? –sí o no? Podríem regular 
el circ amb animals domèstics, i regular-ho bé, i lla-
vors fer els controls pertinents per tal que es complis-
sin uns mínims sí o no?

Una altra pregunta que els llanço: si la modificació de 
l’article tirés endavant tal com està, seríem més estric-
tes amb el circ que amb altres activitats amb animals 
domèstics que actualment s’estan fent, eh? Ja m’en-

tenen, eh?, altres espectacles públics animals, alguns 
de domèstics i altres que no, a exposició pública. Per 
tant..., o tot anirà tendint a aquesta conscienciació ciu-
tadana que deien i aquesta regulació anirà tendint pre-
cisament a no permetre cap tipus d’espectacle amb 
animals.

Llavors, benestar animal, condicions ecològiques, bio-
lògiques: podem regular, eh?, en cas de si són domès-
tics, seríem capaços de regular mínimament...? Tam-
bé hem de ser realistes, eh? Per tant, de dir: «Veiem 
que tenim al nostre entorn molts espectacles amb els 
animals, podem aconseguir regular uns mínims d’a-
quest benestar animal?» Que, en tot cas, algunes de 
les queixes que feien precisament era d’això, de re-
gular; les condicions eren pèssimes i, per tant, entenc 
que vostès deien: «Tant de bo s’hagués regulat d’una 
manera diferent perquè aquestes condicions fossin mi-
llors.» O no, i directament dir: «Serà impossible.»

Ens hem anotat tot el tema que feia referència al trans-
port. Jo crec que és evident: el transport, l’espai, els 
efectes que produeix l’espectacle. Per tant, jo crec que 
això són elements científics, provats, segurament, per 
tant, que s’han de tenir en compte i veure fins a quin 
punt es poden assumir o no.

Jo crec que un element molt important que s’ha comen-
tat..., home, segurament hi ha hagut una falta de recol-
zament al circ, eh?, i, precisament, de definir aquest 
model de circ que volem. I, per tant, forma part de la 
nostra cultura, de la nostra història, i també caldria des 
de les institucions també potenciar, doncs, el circ, i lla-
vors entre tots definim quin és el model de circ que en-
tre tots volem.

Res més, agrair la compareixença dels tres ponents, i, 
evidentment, a disposició per a qualsevol dubte o qual-
sevol col·laboració posterior.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Ordeig. I ara passo la paraula a la re-
presentant del Grup del Partit Popular, la senyora Ma-
risa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Jo també, doncs, vull agrair les 
aportacions fetes per la senyora Maté, el senyor Gar-
cia i el senyor Flores.

Bé, jo, en primer lloc, el que voldria dir és que el Par-
tit Popular reiterem una vegada més que nosaltres no 
volem que aquesta proposició de llei es converteixi en 
un debat entre proteccionisme i maltractament. El fet 
que nosaltres presentéssim una esmena a la totalitat no 
vol dir que estiguem en contra del benestar dels ani-
mals al circ, està clar; el que passa és que això a vega-
des, doncs, s’interpreta d’altres maneres, no?

I hi coincideixo, coincideixo en el que deia el diputat 
Amorós, que aquí el quid de la qüestió és –i els ho pre-
gunto a tots tres, no?–: és possible buscar una fórmula 
per millorar les condicions dels animals, ja sigui en el 
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transport, en les gàbies, etcètera? I si és possible, com 
es pot fer?, com es faria? I si realment és un tema..., si 
fan falta més mitjans econòmics, més recursos econò-
mics per part de l’Administració. Es podria continuar 
tenint un circ amb animals si hi hagués més aportació 
econòmica per part de les administracions?

I dic això perquè, si això fos possible, crec que po-
dríem tenir o podríem continuar tenint circs amb ani-
mals, tenint en compte que, des del nostre punt de 
vista, són una peça clau, en el sentit que són una cons-
tància en la història, en la tradició i els costums.

Resumint: crec que nosaltres demanem protecció 
–protecció, tota–, però no prohibició. És possible evi-
tar aquest maltractament?, és possible evitar aquest 
patiment i continuar tenint animals al circ?

I finalment diria al senyor Garcia que coincideixo to-
talment que aquí tenim uns autèntics artistes del circ 
–aquí a Catalunya, no?–, i que, evidentment, s’han de 
potenciar. Però crec també que això no és incompati-
ble amb l’intent de millorar la situació dels animals al 
circ.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Xandri. I ara passo la paraula 
al senyor Matías Alonso, en nom del Grup de Ciuta-
dans. (Veus de fons.) Perdona, al senyor David Com-
panyon; perdona, disculpa. (Veus de fons.) No, no, dis-
culpes. El senyor David Companyon, d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

David Companyon i Costa

Gràcies, president. Crec que el diputat Amorós m’ha 
cobert totes les preguntes que m’havia posat aquí, co-
sa que parla molt bé d’ell. (L’orador riu.)

Clar... Primer de tot –perdonin, eh?–, agrair la seva 
compareixença, que hagin vingut. Crec que ha estat 
molt interessant, diguem-ne, la visió científica que 
s’ha aportat, per fugir una miqueta d’aquest debat una 
miqueta moral sobre... Clar, difícilment, avui en dia 
algú diria: «Jo estic a favor del maltractament dels 
animals.» Afortunadament, no estem a l’època greco-
romana. I vostè, senyor Flores, ho deia: els ciutadans 
marquen tendència, i avui en dia està clarament situa-
da en contra del maltractament dels animals.

La pregunta a respondre és si és possible garantir unes 
condicions de vida mínimament dignes als animals 
dintre d’un circ. Jo crec que aquesta és la pregunta. De 
la resposta, que haurem d’escatir en les diferents com-
pareixences, crec que ha d’haver-hi el posicionament 
dels diferents grups. Vostès clarament s’han situat en 
una part de la resposta, donant diferents argumentaci-
ons: la resposta és no.

La meva pregunta seria: això val per a «tots els ani-
mals» –entre cometes–, entre una puça i un elefant? 
(Veus de fons.) Sí, una «puça» és una «pulga». És la 
mateixa resposta? Les puces tenen emocions?, ploren? 
Un gos nascut en captivitat també? Es pot entendre 

que a un gos el qual el seu ensinistrador estimi molt 
és digne que l’utilitzin dintre d’un espectacle i que faci 
riure? Perquè, clar, un gos, per dir-ho d’alguna mane-
ra, doncs, viu en un entorn, eh?

Un dels debats que a nosaltres ens arriba és precisa-
ment, diguem-ne..., fent partició entre els animals que 
no són domèstics i aquells que són domèstics. Crec 
que és també una part important del que a mi m’inte-
ressaria amb relació a l’exposició que vostès han fet. 
És a dir, aquests conceptes d’«estrès crònic», d’«atròfia 
del seu sistema immunològic», aquestes conductes 
anòmales que s’han de donar en un entorn en el qual 
cada dia més o menys a la mateixa hora, independent-
ment de com tu et trobis... És a dir, jo, si estic ma-
lalt, doncs, si tinc febre, no vindré a treballar. Com es 
garanteix que aquest estrès que vostès han descrit jo 
crec que prou clarament –no només en l’aspecte del 
transport: del seu confinament, de la convivència entre 
diferents animals–..., tot això es pot garantir, malgrat 
que siguin animals domèstics?

Ho dic perquè, si no, al final... Queda clar que un ele-
fant, quan un en veu les imatges o la cara de patiment 
que ara mateix estem veient en aquest lleó que ens han 
mostrat, doncs, tindrien una consideració, i una altra 
és un debat que s’està portant aquí sobre si els animals 
anomenats «domèstics» també pateixen aquest mal-
tractament o no en el circ.

Bé, m’afegeixo a les preguntes que han fet els diputats 
anteriorment.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. I, ara sí, li passo la paraula al se-
nyor Matías Alonso, en nom de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Primer de tot agrair als 
compareixents la seva participació, la seva exposició.

I dir que, bé, la protecció dels animals va molt més en-
llà dels circs, i moltes de les espècies que estan habitu-
alment, doncs, en els circs també estan en perill, algu-
nes d’elles, en la seva situació, en la seva vida natural, 
no? I algunes fins i tot tenen lligat el seu futur a la cria 
en captivitat, és a dir, que hi han processos de cria en 
captivitat que volen assegurar també el manteniment 
d’algunes d’aquestes espècies.

Nosaltres sempre pensem que en qualsevol activitat 
humana és molt millor una bona regulació que una 
prohibició d’entrada. I estem segurs que el que ens han 
exposat, des d’un punt de vista científic, doncs, és ab-
solutament cert, perquè per a tots la vida ambulant, 
no només per als animals, té unes conseqüències ne-
gatives per a tots els qui hi participen. I és lògic que 
la captivitat per a qualsevol espècie que genèticament 
porta la llibertat té unes conseqüències clarament ne-
gatives, no?

Però, clar, la pregunta és –la primera, i ja s’ha fet– 
si afecta totes les espècies per igual? Precisament, si 



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  14

aquesta càrrega genètica, aquesta impronta evolutiva 
que tenen algunes espècies pot diferenciar, precisa-
ment, unes espècies animals d’altres perquè puguin 
ser idònies o no per poder participar, precisament, en 
una activitat de circ, dins d’un espectacle de circ? És 
a dir, si afecta per igual la fauna salvatge del que po-
dríem anomenar «fauna domèstica», i, dins d’aques-
ta fauna salvatge, si hi poden haver diferències, entre 
unes espècies i unes altres; algunes, que es podrien ar-
ribar a convertir, com, per exemple, els elefants, que 
sabem que la seva vida natural és salvatge, però, per 
exemple, a l’Índia, doncs, potser n’hi ha més de do-
mèstics que de salvatges, o de domesticats des de la 
vida salvatge, que els han reconvertit, no?

El que és ben clar és que hi ha una necessitat de control 
sistemàtic dels animals que participen en els espectacles 
del circ i això és responsabilitat de les comunitats au-
tònomes, sobretot, no? Clar, el que planteja la llei d’en-
trada és la prohibició –és el que planteja la llei d’entra-
da–, i nosaltres, doncs, volem saber si és millor o si és 
possible una bona regulació, com s’ha fet en altres països.

Estem d’acord que cal prohibir els espectacles o les 
exhibicions que siguin denigrants. Això té molt sentit, 
no? La mirada, aquesta mirada trista d’aquest lleó o 
d’aquesta lleona que es veu en aquesta foto, es pot veu-
re en la natura, també aquesta mirada trista? És a dir, 
l’estrès que pot patir un animal també es produeix en la 
vida en llibertat?, o la vida en llibertat és absolutament 
idíl·lica? Perquè de vegades es planteja, doncs, com un 
paradís, la vida natural, i la vida natural és una com-
petició contínua, amb un estrès associat i amb una ne- 
cessitat de guanyar-se la vida o de no perdre-la, no?, 
clarament, per part dels animals.

Per tant, bé, per regular adequadament s’hauria de sa-
ber quines espècies i en quines condicions podrien ar-
ribar a participar en el circ, perquè la interacció amb 
els animals crec que és consubstancial també a l’ho-
me. Vull dir, l’home, lògicament, conviu amb els seus 
companys de viatge i interactua contínuament amb 
aquests companys. I per posar-ne un exemple, que està 
al marge del circ però que és molt habitual: concur-
sos, espectacles lligats a gossos, competicions lligades 
a gossos, o, per exemple, la participació i l’entrena-
ment previ dels gossos, per exemple, per a tasques de 
rescat, de col·laboració amb la seguretat, etcètera, no? 
Per tant, diguem-ne que aquesta interacció difícilment 
s’evitarà i el que s’ha de produir sempre és que sigui 
amb les millors condicions de salubritat i de benestar 
animal, lògicament.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Alonso. I ara passo la paraula al re-
presentant del Grup de Convergència i Unió, el senyor 
Josep Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies als compa-
reixents. De fet, les preguntes clau ja s’han formulat i, 
per tant, simplement ratificar-les, eh?

La primera: si hi ha diferències entre animals domès-
tics i animals salvatges, i alguna referència específica 
als èquids. Primera pregunta.

Segona, que és la pregunta –en tot cas, faig com una 
mena de resum del que s’ha plantejat–..., una pregun-
ta pertinent és si la presència constant i permanent de 
veterinaris pot ajudar, diguem-ne, a evitar allò que 
vostès han plantejat amb caràcter pràcticament estruc-
tural.

I la següent pregunta: si la utilització d’animals, com 
a mínim salvatges, en els circs, al marge de totes les 
cauteles que es puguin formular des de la seva pers-
pectiva, és, diguem-ne, viable des d’un punt de vista 
del benestar animal.

Següent pregunta: si en l’àmbit –la hi faig a la senyo-
ra Carme Maté– de la literatura científica hi ha algun 
estudi que d’una manera molt contundent, molt clara, 
afirmi que es pot garantir plenament aquest benestar 
animal en l’àmbit del circ.

I darrera qüestió: diverses compareixences en la sessió 
anterior –eren bàsicament representants de circs i or-
ganitzacions que defensaven la utilització d’animals, 
tant salvatges com domèstics, en els circs– es deia ai-
xò: és a dir, que, de fet, aquests animals ja neixen en 
captivitat i ja, diguem-ne, durant tota la seva vida ja 
estan abocats a una determinada actitud, un deter-
minat comportament. I després deien que aquest bon 
tracte quedava molt reflectit en abraçades dels animals 
als domadors, a llepades, a altres expressions corpo-
rals o sonores. La pregunta és: es poden interpretar 
realment com a mostres d’afecte, això, aquests ele-
ments? El senyor Garcia suggeria, insinuava que una 
cosa és el que veiem, diguem-ne, a la pista del circ i 
l’altra el que veiem abans, eh? Però aquesta és una pre-
gunta, diguem-ne, que ens agradaria que pogués tenir 
aquest component més científic.

Gràcies, doncs, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El president

Bé, moltes gràcies, senyor Rull. I ara tornem la pa-
raula als compareixents, eh?, que els la donarem pel 
mateix ordre, perquè aneu responent a les preguntes. 
Senyora Carmen Maté, endavant.

Carmen Maté García

Gràcies. No sé per on començar. La temptació és co-
mençar pels últims, però faré la disciplina de l’inici.

A la pregunta de si és possible garantir el benestar 
animal i és compatible una regulació que garantei-
xi aquest benestar animal dels animals en el circ. És 
improbable, és difícil, és costós. I en podem parlar si 
voleu, podem muntar un reglament i intentar que es 
compleixi. És costos per a la gent del circ, és costós 
per a l’Administració, perquè, si hi ha una reglamen-
tació, ha d’haver-hi un compliment i vetllar per aquest 
compliment, i ha d’haver-hi persones qualificades que 
puguin avaluar i verificar que realment es compleixen 
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les condicions que s’han establert. Això és molt difí-
cil, per no dir que impossible.

O sigui, que per garantir el benestar dels animals en el 
circ sempre s’ha de tenir en compte que ha d’anar amb 
un estudi econòmic, què significa això i quins en són 
els requisits, i no és un comentari baladí. S’han fet al-
tres lleis en què s’intentava, evidentment, controlar els 
animals en captivitat, com la llei de circs, que no s’hi 
ha fet un reglament, i que realment no s’està fent un 
control. Hi ha una llei, i hi permeten els animals, i no 
es verifica si realment s’està complint aquella llei. O si-
gui, que es poden fer les lleis, no es desenvolupen els 
reglaments, no s’avalua el cost que té el reglament que 
així s’hi estableixi. I, tot i així, seria difícil, si no im-
probable, que es garantís el benestar dels animals en 
el circ, posant-hi les condicions d’espai, de transport.

Respecte a la pregunta de transport que feien com una 
font d’estimulació: sí, hi han molts estímuls durant el 
transport, però no són estímuls positius. O sigui, el fet 
de no controlar l’entorn és el factor d’estrès més gran 
per als animals en captivitat. I el moviment continu és 
un factor d’estrès, perquè no tens un control d’aquest 
entorn, i això és la base clau per mantenir l’estrès i te-
nir després un estrès crònic, i utilitzar els paràmetres 
en què ens basem per garantir aquest benestar animal.

Respecte –bé, en altres intervencions també ho volíeu 
matisar– a les diferències o què entenem per «animals 
domèstics» i per «animals salvatges»: els animals do-
mèstics..., la domesticació és un procés que comença 
fa dotze mil anys, al neolític. I la domesticació real 
d’una espècie es parla quan has domesticat la pobla-
ció d’aquella espècie. Els elefants a l’Índia els domen, 
no els domestiquen. Hi ha població salvatge d’elefants; 
afortunadament encara és superior a la que està capti-
va i domesticada, però estan domats, no estan domes-
ticats.

La doma es fa sobre els individus, no sobre l’espècie 
ni la població. I aquí és la diferència clau per diferen-
ciar el que són animals domèstics del que són salvat-
ges. I perquè en un lloc les llames o els guanacs es-
tiguin com a animals captius i es faci una explotació 
d’aquests animals no se n’ha domesticat tota la pobla-
ció, que és el que van fer els humans al neolític fa dot-
ze mil anys.

En els cavalls, la domesticació és més posterior, és de 
fa només cinc mil anys. Hi han poblacions de cavalls 
que són salvatges, que són els de Przewalski, i que no-
més es mantenen en captivitat per als programes de 
cria en captivitat i per recuperar les poblacions que es-
taven lliures en la zona de Mongòlia.

Això era respecte a la domesticació.

El concepte, també, d’«animal artista» o «artístic». Els 
animals en el circ no són animals que estiguin fent art: 
estan fent unes pautes ensinistrades amb una seqüèn-
cia clara, amb una sèrie d’estímuls que fa l’entrenador 
i que l’animal repeteix. I sí que conec animals artistes, 
perquè tinc la possibilitat de dirigir el comitè cientí-
fic del Iowa Primate Learning Sanctuary, on està Kan-
zi, on vivia Panbanisha, i altres bonobos que tenen un 
programa d’aprenentatge del llenguatge no verbal i del 

llenguatge semàntic a partir de «lexigrames» i que te-
nen una manifestació artística perquè els agrada molt 
dibuixar. Però no se’ls ha ensinistrat per dibuixar, ells 
motu proprio dibuixen, i tenen unes produccions ar-
tístiques realment extraordinàries. Això sí que és un 
animal artista.

L’art és un artefacte dels humans i denominem «art» 
a una cosa que nosaltres produïm arran de la nostra 
cultura. I, si els animals fan un espectacle, sigui l’ani-
mal que sigui, no és un animal artista, és un animal 
obedient que està fent un espectacle, participa en 
aquell espectacle perquè se l’ha ensinistrat per fer això.

Si hi ha les regulacions mínimes sobre el benestar ani-
mal: les regulacions mai poden ser mínimes, les re-
gulacions han de garantir el benestar animal. I hi han 
aquests factors que fan difícil, si no improbable, que 
realment es puguin garantir.

I les conductes –m’ha interessat molt, la pregunta– 
que s’interpreten moltes vegades com «aquest animal 
m’ha llepat, per tant, m’estima molt i tenim una rela-
ció fantàstica, i li agrada molt la meva companyia i el 
meu ensinistrament». Tenim un problema, i és que de 
normal associem conductes nostres –fem antropocen-
trisme– a conductes d’animals que realment signifi-
quen coses diferents. Quan els gossos es llepen, no es 
llepen perquè s’estimin, sinó per reduir la tensió que 
hi ha entre el nucli de gossos. Quan un gos ens lle-
pa, probablement el que intenta reduir és la tensió que 
li hem provocat si l’estem renyant, però no ens llepa 
perquè estiguin molt contents d’estar al nostre costat. 
O sigui, llepar –ho dic en els gossos, no sé en quin 
context podríem estar parlant de determinades con-
ductes–, la llepada d’un tigre no és perquè siguem 
molt amics, i estigui encantat i feliç de fer un especta-
cle: probablement hi ha una tensió i és la manera que 
tenen de manifestar això. O sigui que hem d’anar molt 
amb compte sempre que interpretem les conductes, 
perquè tenim tendència a interpretar-les des de la nos-
tra òptica i no des del coneixement de realment com es 
comporten aquells animals en els seus nuclis socials o 
en el seu entorn natural.

Bé, crec que he contestat almenys les més directes.

El president

Bé, moltes gràcies. Passo la paraula al senyor Garcia.

Ramon Garcia Ribas

Gràcies. Bé, jo contestaré una mica globalment a tot. 
Jo, com un simple aficionat al circ –ni expert, ja que 
sóc un simple aficionat– que l’ha viscut, ja ho he dit, 
des de fa molt, tant a fora a la pista com a darrere..., he 
estat amb la gent del circ, una gent supermaca, supe-
ramable, tal i tal. Jo, animals al circ? Ni domèstics –és 
que no hi faig cap diferència– ni salvatges: el circ no 
té per què portar cap tipus d’animal. Per què? Perquè, 
realment, dignitat... A veure, un lleó tancat; un elefant 
que està lligat; un gos, que els gossos estan, surten 
sempre a fer el partit entre el Barça i el Madrid, que es 
tiren globus enlaire, estan tots tancats també allà com 
en un enreixat; unes foques que no es poden moure, 
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quan les porten els camions van en unes banyeres ai-
xí, per mi això no és dignitat. I els animals també te-
nen dignitat. Estem parlant..., ja et dic, no parlem de 
maltractament, parlem de patiment.

Per exemple, per mi el millor domador del món, Gunther 
Gebel-Williams, que era el domador del circ Ringling, 
que va morir, ell deia precisament: «El adiestrador 
circense Gunther Gebel-Williams observó diferencias 
individuales en las emociones de los tigres. Pensar en 
sentimientos ha demostrado ser una forma valiosa de 
pensar en la conducta.» Vol dir que aquest home, que 
era el millor, domador del món, sabia que els animals 
tenien sentiments.

Poder, llavors, hem de parlar realment d’alguna cosa 
més gran que si tenim els domèstics, que si realment 
tenim aquests. Quina dignitat pot tenir aquest animal, 
tancat en un circ, que l’únic que fa és néixer allà? I jo 
continuo dient, humilment, sense conèixer-ho, real-
ment, perquè no sóc veterinari, ni sóc etòleg ni res 
d’això: quina vida és néixer en un circ, sortir d’allà de 
la gàbia al camió, el camió que et porta d’un cantó a 
l’altre, fred, calor...? Vaig veure una vegada una girafa 
a Andorra. Dic: «Ostres» –no recordo quin circ era–, 
«carai, a veure: la neu, una girafa? No sé què deu en-
tendre aquest pobre animal.» Els seus gens, la seva 
genètica autèntica, la seva essència no entén què fa en 
un circ.

Els domadors, ja et dic, hi han hagut domadors que real-
ment no he vist cap tipus de maltractament i que tracten 
bé els animals. Altres, doncs, algun cop. Jo, per exem-
ple, alguns dels que he conegut i hi he parlat, una gent 
superamable. Però, és clar, aquell animal realment per-
què faci el que ha de fer..., ell no ho entén, allò, s’ha 
d’emportar algun cop, algun càstig, alguna cosa. El teu 
fill quan no fa..., va, li pegues un copet així al cul; t’ho 
entén, perquè li estàs dient realment parlant. L’animal 
no t’ho entén, això, realment. Però s’escapen alguns 
cops, s’escapen algun maltractament, s’escapa algun pa-
timent. Però és que el patiment, ja et dic, existeix de to-
tes maneres.

Jo per mi, humilment, com a aficionat al circ, vaig al 
circ a gaudir, a «disfrutar» de l’artista humà, i gràcies 
a Déu en tinc molts. I ja fa molt temps que vaig dei-
xar els circs amb animals, no els segueixo, només pel 
que m’envien d’informacions, de coses d’aquest tipus 
i així, perquè realment per mi és buscar un patiment. 
Diu: «Oh, és que el circ desapareix, sense animals.» 
És mentida. Al contrari: s’ha de reinventar el circ, com 
ja han fet molts circs: La Fiesta Escénica i molts altres 
d’aquí a Catalunya i molts altres. Van fer al Mercat de 
les Flors un festival de circ sense cap animal i allò era 
meravellós, aquells artistes.

Per tant, no parlem de regular o no regular; no parlem 
de prohibir o no prohibir. Per mi els circs no han de 
portar cap animal, ni gossos, ni gats..., puces, em sem-
bla que ja avui dia no. Però, a veure, jo quan veig el 
triple salt mortal: «Ostres!» Quan veig un senyor vestit 
d’Indiana Jones que surt amb els cocodrils i dóna qua-
tre voltes a la pista, m’avorreix, a mi, aquest espectacle.

Als números d’animals, el domador pot anar vestit de 
Tarzan o pot anar, jo què sé, vestit de Taras Bulba, com 

feia un; el domador pot portar tigres i lleons, poden 
portar lligres –que han creat un híbrid que és un tigre i 
un lleó que només és a la natura, el Mundial portava un 
lligre. Tot això? La veritat, veure’l allà, que porta vint 
lleons, en porta deu i fan un salt, passen pel foc, en pas-
sa un sobre l’altre, l’elefant sobre les seves potes, por-
ten adorns, porten llums, no. L’artista que es reinventa 
cada dia, aquell saltador a la balança que fa aquell salt, 
aquell pallasso que et fa riure, aquelles persones que 
t’emocionen l’ànima, això sí.

Per tant, humilment, com a aficionat al circ, jo crec 
que no ha d’anar cap animal al circ, i que realment no 
tenen benestar els animals en el circ.

Gràcies.

Perdó, el William Shakespeare va dir una cosa molt 
important, que és que «les pitjors ferides són les que 
no es veuen». Poder nosaltres no veiem ferides en els 
animals, però interiorment en tenen moltes.

El president

Gràcies, senyor Garcia. I ara passo la paraula al senyor 
Flores.

Luis Flores Girón

Sí, bueno, había una pregunta, una aclaración de si 
había diferencia entre animal nacido en libertad, ani-
mal nacido en cautividad. Es importante que conoz-
cáis que actualmente, ¿eh?, gran parte de los animales 
salvajes que existen en los parques zoológicos en Eu-
ropa son animales nacidos en cautividad –eso es muy 
importante, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la 
población, por ejemplo, de elefantes africanos y asiá-
ticos que existe en los zoológicos en Europa fueron 
animales, parte de ellos, que fueron capturados me-
diantes cuotas de la oficina CITES: se hacían cuotas 
y se traían de los países africanos elefantes asiáticos y 
se traían elefantes africanos. Ahora mismo esto es im-
posible hacerlo, ¿vale?

Entonces, hace diez años el grupo de cría de elefan-
te africano y elefante asiático se organizó en Europa 
porque se estaban dando cuenta de una cosa, y es que 
los elefantes africanos y los elefantes asiáticos se iban 
a perder. Había un programa de cría en cautividad, 
pero había muchos problemas. El Zoobotánico de Je-
rez, donde nosotros teníamos un elefante que estaba 
solo –Buba era un elefante que estaba solo–..., y ahí 
se planteó una duda existencial, ¿no?, ante el Ayun-
tamiento de Jerez, porque, claro, había un problema, 
y es que la Asociación Europea de Zoológicos decía 
que no podíamos seguir teniendo elefantes solitarios 
en los zoológicos, por dos cosas: primero, por la salud, 
por el bienestar de los animales, y porque tenemos 
que empezar a mostrar los animales de otra manera a 
la sociedad, y el elefante es un animal social. Y otro 
motivo era porque hacía falta invertir la ecuación y 
hacer que naciesen más elefantes en cautividad de los 
que se morían, ¿vale? Ya hace diez años se organizó 
y actualmente, pues, por ejemplo, en EEP de elefante 
africano en el año 2012 ya nacieron más animales de 
los que se murieron, ¿vale?
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Tienen que tener ustedes en cuenta que todos los ti-
gres y todos los leones que hay en cautividad en Euro-
pa son animales nacidos en cautividad. No se traen ti-
gres ni leones de libertad, eso se terminó hace mucho 
tiempo. Eso fue una moda..., bueno, no fue una moda, 
eso fue un producto del colonialismo, ¿vale?, cuando 
se empezaron a traer animales de libertad.

¿Se traen animales de libertad? Sí, pero muy pocos 
y normalmente grandes mamíferos ya no se suelen 
traer de libertad. ¿Por qué? Pues, por muchos motivos: 
primero, porque la mayoría están protegidos según el 
convenio CITES, en el apéndice 1, y porque, señores, 
se iban a traer unas jirafas desde Sudáfrica hace unos 
años, pero hubo un brote de fiebre aftosa. Entonces, 
aquí tenemos una cosa muy importante, que es la eco-
nomía de nuestra comunidad y del país; entonces, no 
se pudieron traer esas jirafas desde Sudáfrica, porque 
era un problema para la economía.

Entonces, al final eso es una cosa, que lo tengáis claro, 
y es que la mayoría de los animales son animales naci-
dos en cautividad, aunque sí es verdad que en la pobla-
ción de elefantes, por ejemplo, hay muchos animales 
que vinieron en su día de libertad, ¿vale? Pero la ten-
dencia actualmente es que si hay un elefante solo tenga 
que formar un grupo de cría. Y tenéis el ejemplo del 
Zoo de Barcelona, que se ha puesto las pilas, ¿eh?, para 
poder tener un grupo de elefantes reproductivos y pa- 
ra mejorar las condiciones. Pero no porque haya grupos 
animalistas que presionen al Zoo de Barcelona, sino 
porque es que realmente EAZA, la Asociación Euro-
pea de Zoos, dijo: «Miren ustedes, vamos a ver, tienen 
que tener un grupo de cría, si quieren tener elefantes, 
no podemos seguir teniendo elefantes así.» ¿Vale?

Eso es un punto, pero es que hay otro punto: ¿es que 
cambia algo si un animal nació en cautividad o en li-
bertad? Señores, la anatomía de un camello, la anato-
mía de un tigre, la anatomía de un elefante está hecha 
para vivir en un hábitat y en unas condiciones ecoló-
gicas determinadas. O sea, no podemos decir que un 
elefante... Es como si ustedes me plantearan si puede 
haber condiciones mínimas básicas para que los ani-
males vivan en los circos, ¿es que ustedes pueden pen-
sar que nosotros vamos a reproducir en qué medida el 
hábitat de uno de esos animales en un circo? Es que es 
imposible.

Que miren ustedes que yo realmente tengo una rela-
ción muy especial con gente de circo, porque yo co-
nozco muchas familias de circo, y de verdad que yo 
seguramente, después de esta comparecencia, pues, 
tendré menos amigos o tendré gente que me llame y 
me diga que no me quiere ni ver, ¿vale? Pero es que 
realmente es penoso, es penoso porque hay una situa-
ción que es una situación delicada, que hay una situación 
de crisis ligada también al mantenimiento de esos ani-
males, y que realmente al final esto es una cosa, que 
los circos se crearon en un momento determinado de 
la historia..., bueno, con los romanos, pero que en el 
siglo pasado todavía tenían un sentido, cuando había 
el colonialismo y se traían los animales, y no había te-
levisiones y la gente iba a los circos. Pero es que esta-
mos en el siglo xxi y tenemos que empezar a mostrar 
los animales a la sociedad desde otro punto de vista.

Que no es cuestión de regular. Porque dense en cuenta 
que ustedes tienen regulada, mediante una ley de zoos, 
una directiva europea que se trajo, bueno, a España y 
después eso se mandó a las comunidades autónomas. 
Y son las comunidades autónomas las responsables de 
trasponer esa Ley de zoos en las comunidades autóno-
mas, algo que no ha hecho casi ninguna de las comu-
nidades autónomas de todo el territorio español, sino 
que simplemente se ha cogido la Ley de zoos y, tal co-
mo estaba, se ha empezado a aplicar.

Bueno, señores, vamos a ver: vamos a crear otra ley, 
pero hay que recordar que ya tenemos una ley que es 
la Ley de zoos, que está. Pero es que la creación de 
las leyes no es la solución al problema. Cuando se crean 
leyes hay que ser consecuente y tener en cuenta tam-
bién que hay que invertir en que las leyes se cumplan. 
Y ya hay una ley, como la Ley de zoos, que realmente, 
o sea, está aplicada en Cataluña, pero hace falta inver-
tir en que gente especializada pueda ver que esa ley se 
está aplicando, ¿no?

Y también tenemos una ley de zoos que establece en 
algunos sitios, en Europa y en algunos sitios de Es-
paña, unos estándares ya mínimos de requerimientos 
básicos, de programas de enriquecimiento, de que el 
animal aparezca en un hábitat similar al de donde vie-
ne, que sería imposible –sería imposible– reproducir 
en un circo. O sea que no tiene mucho sentido que di-
gamos que vamos a regular, ¿vale?

Y después, con relación al tema de si animales domés-
ticos o salvajes, está claro que un elefante es un animal 
salvaje, como digo, tiene una anatomía y se adapta a un 
tipo de hábitat. O sea, no podemos llevar un elefante en 
una instalación que es de cemento o en un carromato 
de un circo. Igual que las instalaciones de los zoológi-
cos han cambiado, porque había unos requerimientos 
de los animales, ¿vale? Y un dromedario es propio del 
desierto; no se puede tener un dromedario bajándolo y 
subiéndolo todos los días de un carromato, y teniéndo-
lo después en un cuadrado. ¿El dromedario está bien? 
Pues, sí, aparentemente bien.

Bueno, igual que los seres humanos tenemos unas li-
bertades, ¿no?, pero por haber nacido en una dictadura 
uno no tiene menos ni más requerimientos como ser 
humano: las libertades que requiere uno son las mis-
mas. Pues, con los animales... Sí, es que siempre pone-
mos..., somos muy antropocéntricos para todo, pero no 
para eso, para hacer comparaciones con los animales.

Entonces, bueno... Y, después, ¿animales domésticos 
en los circos? Pues, mire usted, vamos a ver, pero si es 
que la tendencia de cómo se tiene un perro está cam-
biando, ¿no se están dando ustedes cuenta? Es que un 
perro ya requiere unos cuidados y la gente los trata de 
una manera como no los trataba hace veinte años. Es 
que eso está cambiando en España. Y eso es producto 
de la madurez de la democracia, como ha pasado en In-
glaterra o en otros países, donde el bienestar animal y 
la visión que tenemos acerca de los animales cambia.

Es que no... ¿Pero qué vamos a regular? ¿Que un perro 
esté en un circo metido en unos cajones y después to-
dos los días tenga que hacer un espectáculo? Eso va en 
contra de las tendencias sociales, señores. Es que con 
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los caballos cada vez hay más gente que hace doma 
natural y no hace la doma que se hace habitualmente, 
la doma clásica.

Y es que estamos en una situación de crisis donde, en 
Cataluña, igual que en muchos sitios de España, hay 
un montón de problemas por abandono de caballos, de 
équidos, que no se pueden regular, ¿vale?

Entonces, bueno, o sea, es que a mí la idea de hacer 
leyes me parece bien, pero cuando se hace una ley hay 
que estudiar bien qué es lo que se está haciendo.

Entonces, yo, de verdad, y miren ustedes que quizá 
uno de los que más pierda aquí, desde el punto de vis-
ta económico, puedo ser yo, porque voy a dejar de te-
ner algunos trabajos. Y, bueno, pues, algunas veces un 
trabajo de esos no viene mal: anestesiar un tigre son 
350 euros; una vacuna, 70. Alimentar un tigre cada 
día, si lo alimentas con pollo, son treinta céntimos un 
kilo de carcasa de pollo. Pero, claro, el tigre no está 
bien alimentado; alimentarlo con carne de caballo son 
cuatro euros por kilo. Y unos cuidados veterinarios y 
todas las cosas que necesita un tigre, aquí no hay di-
nero para eso, eso lo puedo asegurar, en la situación 
actual de crisis.

Pero lo pongo de ejemplo por ponerlo, pero es que no 
tiene ningún sentido. Desde mi punto de vista, de ver-
dad, es una cosa que yo la veo muy clara, y lo veo cla-
ro, porque es que la mirada del león esa nunca la va  
a ver usted en el Serengueti, porque las rejas no van a 
estar, ese animal en el Serengueti va a estar libre. Y si 
un león cuando vive en libertad..., hombre, un león 
cuando vive en libertad está supeditado a sus relacio-
nes ecológicas, a las relaciones con el medio ambiente 
y con otros individuos, a cazar, a poder morir porque 
viene otro depredador, pero eso son cosas naturales. 
Es que ojalá pudiéramos ver un Serengueti aquí en 
Barcelona y mostrárselo a la gente, pero es que eso es 
imposible.

Y la tendencia actual de los zoos es a que cada vez 
las instalaciones estén más naturalizadas, y en el caso 
incluso de que estén naturalizadas, que haya procedi-
mientos de enriquecimiento ambiental.

Y es que yo lo veo súper claro, ¿eh?, yo veo súper cla-
ro, de verdad, que desde el punto de vista económico 
tampoco supone una pérdida para nadie. Es más, a la 
Generalitat ya le ha costado mucho dinero el aban-
dono de animales de circos y de otros animales, co-
mo los animales que hubo en Aqualeon, que se fue 
un tipo, los dejó allí y ahora se están hartando de pa-
gar dinero para poder sacarlos de allí dignamente, los 
animales que había en Aqualeon, que eran de un pro-
pietario y los dejó allí y un juzgado dijo que eran de 
la Generalitat, y durante muchos años habéis pagado 
mucho dinero por esos animales.

Entonces, yo creo que no tiene ningún sentido. Yo 
creo que la historia va por regular que no haya ani-
males en los circos, ¿eh?, aunque me duela decirlo en 
cierto modo, por lo que digo, por la relación que tengo 
con ciertas personas, pero que lo demás sería hacer, 
pues, poner parches a un asunto que es del siglo pa-
sado.

El president

Bé, moltes gràcies, senyor Flores, senyora Maté, se-
nyor Garcia, eh? I moltes gràcies per la seva compa-
reixença i per les seves aportacions.

I, bé, entraríem en el segon bloc... (Veus de fons.) Cinc 
minutets, voleu?

Doncs, vinga, cinc minutets.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i 
set minuts i es reprèn a tres quarts de dotze i cinc minuts.

El president

Molt bé, si anem seient, donarem començament al se-
gon torn d’intervencions.

(Pausa.)

Compareixença
de Jaime Vidal, etòleg de gossos, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00751/10)

Bé, al segon torn d’intervencions compareixeran el se-
nyor Jaume Vidal, que és etòleg de gossos; el senyor 
Jaume Fatjó Ríos, que és delegat de la Fundació Affi-
nity «Animals i Salut», i el senyor Jordi Portabella, 
que és biòleg.

Per tant, seguirem el mateix sistema. (Veus de fons.) 
Falta algun compareixent? (Pausa.) Per tant, els dono 
la benvinguda i els dono la paraula, com abans, eh?, 
com ha anat abans: intervindran vostès amb un ter-
mini d’uns deu minuts cada un, i després hi haurà els 
grups que els faran algunes qüestions, i després vostès 
podran respondre a aquestes qüestions.

Per tant, passaria la paraula al senyor Jaume Vidal.

Jaime Vidal (etòleg de gossos)

Bon dia, s’escolta bé? És que moltes vegades he escol-
tat compareixences i hi ha una mica de problema amb 
el so, i això, ostres, és una pena. Si en algun moment no 
s’escolta bé, ho dieu.

Primer de tot, volia demanar disculpes... (Veus de fons.) 
Perfecte, aleshores el problema és meu. Primer de tot, 
volia demanar disculpes, perquè faré la meva compa-
reixença en castellà, per dues raons: la primera és per-
què el català no és la meva llengua materna, tinc una 
mica de problema amb l’expressió. I la segona qüestió 
és perquè he rebut molts missatges d’altres comunitats 
de l’expectativa que hi ha d’aquesta iniciativa a Catalu-
nya –hi ha molta gent interessada–, i m’han demanat si 
les compareixences hi hauria algun problema en caste-
llà. Així que hi demano permís, i disculpes.

Buenos días, empezamos de nuevo. Mi nombre es 
Jaime Vidal. Me gustaría presentarme a ustedes: soy 
educador canino, entrenador de perros especialis-
tas desde hace veinte años. Además, trato problemas 
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de comportamiento: estoy especializado en temas de 
agresividad y de estrés. Formo adiestradores y entre-
nadores de perros. Y además, he escrito tres libros so-
bre temas de comportamiento.

Perdonen que entre así, me presente así. Simplemen-
te quería contrastar esto para explicarles a ustedes 
que no estoy aquí en condición de animalista; es más, 
es una palabra que creo que no es necesaria, siem-
pre pensé que es redundancia: yo creo que el término 
«persona», la palabra «persona», lleva implícito el ser 
sensible al sufrimiento de los animales; la propia pa-
labra «persona» ya lleva implícita una serie de cuali-
dades, que creo que tienen todos ustedes. Entonces, la 
palabra «animalista» me parece insistir en lo mismo.

A mí, como entrenador, mucha gente me dice, por-
que mi metodología es completamente sin ningún tipo 
de castigo –no utilizo ni el «¡no!», ni el «¡hey!», ni el 
«¡chis!»–: «¿Eres entrenador en positivo, educador en 
positivo?» Pero es que yo tengo muy claro –tengo muy 
claro– que ese segundo adjetivo sobra: no hay ningún 
modelo de educación que incluya el miedo entre las 
herramientas para enseñar, tampoco el dolor.

Entonces, creo que la redundancia sobra: cuando ha-
blamos de «educadores» y cuando hablamos de «per-
sonas», el término «animalista» queda implícito. En-
tonces, creo que todos ustedes son personas y creo 
que son sensibles, y ninguno de ustedes está a favor 
ni del maltrato ni de que no exista el bienestar en los 
animales. El tema de que estén debatiendo esto así lo 
certifica.

Una vez hecha esta aclaración, paso a exponerles otro 
tema: yo como entrenador de perros estoy a favor del 
uso de perros y, ¿por qué no?, de otros animales en 
determinadas tareas y en determinados espectáculos. 
Vaya contradicción: estoy aquí para defender la prohi-
bición en el circo y, en cambio, les estoy diciendo que 
estoy a favor de ciertos espectáculos. Intentaré argu-
mentarles el porqué.

Yo he tenido una reflexión profunda, he revisado ví-
deos, he leído, y lo tengo clarísimo: no podemos seguir 
permitiendo que sigan los animales en el circo. Y es 
más, les voy a decir otra cosa..., perdónenme, porque a 
partir de ahora hablaré de perros, que es de lo que us-
tedes me pueden preguntar; podemos argumentar que 
el sistema nervioso de los mamíferos es muy parecido 
a nivel de emociones, entonces, podrían ustedes extra-
polarlo, pero mi tema son los perros. Entonces, voy a 
hablarles de lo que pienso de los perros y de por qué 
argumento que no debería haber perros en el circo.

Bien, el principal resumen sobre por qué mi postura 
es porque creo que la vida en el circo no puede garan-
tizar el bienestar animal. Lo digo así de rotundo. Les 
ahorro una pregunta posterior, alguno de ustedes me 
puede preguntar: «¿Crees que es posible el bienestar 
de los perros en el circo?» Mi respuesta, rotundamen-
te, es «no».

Voy a argumentárselo, a ver si sigo con ello. Bien, creo 
que la ausencia de bienestar animal se traduce en un 
aumento de estrés en los animales; creo que el aumento 
de estrés en los animales se traduce claramente en su-

frimiento, y estamos hablando de un contrato de sufri-
miento vitalicio.

Les voy a hacer un argumento que probablemente mu-
chos de ustedes no pensaron de por qué yo puedo estar 
en contra de los animales en el circo: curiosamente, lo 
que les voy a argumentar con perros es que la primera 
razón por la que me opongo a que existan perros en el 
circo es que dentro del modo de vida no se puede ga-
rantizar un descanso adecuado. Claro, mucha gente no 
contempla que algo que realmente no favorece el que 
exista bienestar es la ausencia de un descanso adecua-
do a cada especie.

Les hablaré un poquito de lo que ocurre en el descanso 
de los perros. Bien, es un poco complicado ponerles a 
ustedes en situación en tan poco tiempo sobre lo que 
sucede cuando hay estrés por falta de descanso, pero 
intentaré ponérselo fácil: pónganse ustedes en el lu-
gar de un perro. ¿Por qué les pido que se pongan en el 
lugar de un perro? Porque el sistema nervioso de un 
perro es cien por cien compatible con el de una per-
sona: tienen emociones similares a las nuestras y tienen 
formas de aprender similares a las nuestras. Son capa-
ces de hacer aprendizajes simples, asociaciones y son 
capaces de desarrollar aprendizajes complejos, cogni-
tivos, alucinantes. No somos plenamente conscientes 
de lo que puede llegar a aprender un perro.

En este punto, tenemos un modelo de vida, el propues-
to en el circo, en el cual los perros trabajan. Después 
hablaré un poquito sobre el entrenamiento. Pero aho-
ra, de entrada, los perros trabajan en el circo. Cual-
quier trabajo genera estrés. Y creo que estaremos to-
dos de acuerdo, todos ustedes, los que están a favor de 
los animales en el circo y los que no, en que la vida 
en los circos es estresante: es todo el día de un lado 
a otro; realmente, la vida social está muy restringida 
–hablo ya de personas, no estoy hablando exclusiva-
mente de los animales. Supongo que estamos todos de 
acuerdo en que la vida en el circo es un modelo de vi-
da al cual las personas se habitúan, pero es estresante.

Entonces, quizás ya no debe ser tan importante si el en-
trenamiento es amable o no; aquí la parte importante 
es que, después de ese entrenamiento, ¿qué ocurre en 
la vida de un perro? Está clarísimo que el descanso es lo 
que permite recuperar al organismo de las situaciones 
de estrés. Una vida que cada día está sometida a varias 
situaciones intensas de estrés necesita ser compensada 
con períodos adecuados de descanso, y ya no hablo 
adecuado solo en cuanto a tiempo, sino también en el 
lugar.

Les cuento unas cositas sobre el sueño de los perros: 
los perros son durmientes polifásicos. ¿Qué quiere de-
cir eso? Que duermen en varias fases, el sueño tiene 
varias fases. Un perro para tener bienestar necesita 
dormir o descansar de doce a dieciocho horas al día. 
Pero, ¿qué ocurre? Ese descanso es especialmente im-
portante para que el perro llegue a la fase de sueño de 
onda lenta; en la fase de sueño de onda lenta, el cerebro 
para la actividad y refrigera, digamos que es el sueño 
reparador.

La otra fase del sueño en los perros es la fase REM; la 
fase REM básicamente es una fase en la cual hay acti-
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vidad cerebral. El animal revive ciertas situaciones del 
día y genera aprendizaje. Para una buena salud física y 
emocional, los perros deben cubrir esas dos fases.

El tema de que duerman dos o tres horas en una, ha-
cen una pequeña actividad, duermen otras dos horas..., 
bien, dentro de ese sueño, para poder llegar al sueño 
de onda lenta los perros necesitan coger ciertas pos-
turas y poderse mover. ¿Creen ustedes que un traspor-
tín permite que se produzca el sueño REM para poder 
llegar al sueño de onda lenta?

Además, los perros son durmientes sociales. ¿Qué 
quiere decir eso? Pues, que el tema de que estén aisla-
dos siempre para dormir puede hacer que su descanso 
no sea pleno: puede haber un estado de hipervigilan-
cia. Claro, nosotros decimos: «No, yo conozco mu-
chos perros que viven así.» Sí, claro, y también sabe-
mos que muchos perros tienen problemas de conducta, 
y también sabemos que muchos perros enferman, y 
también sabemos que los perros son maravillosos  
y que son expertos en perdonarnos y en hacer que pa-
rezcan tonterías los errores graves que cometemos ha-
cia ellos.

Es muy difícil saber, por ejemplo, si un perro es mal-
tratado. A un perro le golpeas y al cabo de un momen-
to viene y te lame. Antes, los anteriores ponentes ex-
plicaban muy bien alguna de esas circunstancias. Los 
perros son especialistas en exagerar su emoción hacia 
nosotros como pidiendo constantemente nuestra apro-
bación. Eso hace que se puedan disimular muchos 
errores graves.

Respecto a lo del descanso, hay otros temas que, en 
la vida diaria, el modelo de vida no puede garantizar 
el bienestar, como bien dije. Creo que todos ustedes 
están de acuerdo en que los perros son animales so-
ciales. ¿Qué quiere decir que son «animales sociales»? 
Pues, que van a llevar muy mal el tema del aislamien-
to prolongado, frecuente, y van a llevar muy mal el 
tema del alojamiento mediante el hacinamiento; el te-
ma de que sean sociales no significa que si metes seis 
perros en cuatro metros cuadrados van a estar felices.

Antes les hablé de empatía. Sigan utilizándola: casi 
todos los estudios que se hacen sobre miedo y estrés 
se han probado con animales –con perros, con ratas–, 
por eso considero lícito el recomendarles que utilicen 
la empatía, si ese modelo de vida realmente lo consi-
deran adecuado.

Muy rápidamente. Con lo descrito solo ya –ahora entra-
ré en lo del entrenamiento–, podríamos afirmar que la 
vida de los perros en el circo puede estar muy llena de 
miedo y estrés. Alguien que no descansa tiene un mie-
do dentro.

Algunos datos sobre lo que produce el estrés –todo 
viene avalado de estudios científicos, si alguien los ne-
cesita se les puede adjuntar, ¿vale?–: desarrollar com-
portamientos agresivos hacia otros perros o hacia per-
sonas. El daño del estrés no solo es físico, a nivel de 
comportamiento también destruye. Turid Rugaas llega 
a afirmar que «no existen perros agresivos, sino pe-
rros estresados» –vean ustedes la relación directa en-
tre la agresión y el estrés.

También se produce un aumento de reactividad al en-
torno, un incremento de miedos, una mayor sensibili-
dad al contacto físico y a los ruidos. Se puede producir 
angustia por estado de hipervigilancia; se producen 
problemas graves de piel; se producen problemas gás-
tricos, incluido la úlcera. El sistema inmunológico se 
va deprimiendo. Podríamos afirmar que el estrés cró-
nico es una muerte lenta.

Entonces..., además de todas las patologías relaciona-
das con comportamiento, como las estereotipias, los 
comportamientos obsesivos, la automutilación. He co-
nocido perros en unas condiciones similares a las de 
los circos y muchos de ellos se amputaron dedos, colas. 
Hiperactividad, depresión.

Miren, me gustaría leerles una frase. Dice Dawkins que 
«en la naturaleza las situaciones de conflicto y frus-
tración son muy frecuentes, pero lo que no es normal 
es que se prolonguen durante semanas, meses o años, 
y que los mecanismos adaptativos, si eso se produce, 
realmente se rompen, dando lugar a situaciones pato-
lógicas que pueden llevar a la muerte». Yo he conoci-
do perros que han muerto por estrés crónico; se han 
dejado morir. Ni siquiera con un tratamiento adecua-
do salieron de esa indefensión aprehendida.

Creo que esta frase de Dawkins define bastante lo que 
ocurre. No podemos tirarnos de los pelos porque un 
perro participe un rato en un espectáculo; a lo mejor 
su entrenador lo hace bien, le trata de manera ama-
ble. De lo que podemos tirarnos de los pelos es de que 
ese perro, después de haber sido entrenado de mane-
ra amable o de manera cruel –no den ustedes la es-
palda a que la posibilidad de que exista entrenamiento 
cruel sea alta–..., a lo que no podemos dar la espalda 
es que para que ese perro, que trabaja..., después no 
tenga una vida lógica que incluya relación social, cier-
to grado de libertad, alimentación adecuada y descan-
so, descanso adecuado.

Siguiendo con la empatía, imaginen ustedes un trabajo 
muy estresante en que luego llegaras a una habitación 
reducida, con ruidos, con gente amenazadora alrede-
dor y sin posibilidad de descansar. Creo que entende-
rán por qué no puedo aceptar ese modelo de vida.

Para acabar, me gustaría hablar muy rápidamente so-
bre las dudas razonables sobre el modelo de entrena-
miento. Antes les describí que en mi modelo de traba-
jo no cabe ni una sola corrección, ni siquiera un «no», 
ni siquiera un «chis», porque tengo clarísimo que el 
miedo no es un buen compañero de viaje. Entonces, 
Pat Derby dijo en 1976: «Después de veinticinco años 
observando y documentando circos, sé que no hay en-
trenadores bondadosos.»

Bien, vamos a ir un poco más allá de esta duda razo-
nable: ¿por qué podemos perjudicar el estado físico y 
mental de un perro al cual entrenamos en el circo? –en 
el circo o en cualquier otra especialidad, ahora esta-
mos hablando exclusivamente de entrenamiento. Bien, 
indudablemente por el castigo físico, el uso de casti-
gos físicos, los tiempos de entrenamiento, la exigen-
cia de los comportamientos enseñados o entrenados. 
Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo enseñar 
a un perro a sentarse a caminar cinco minutos a dos 
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Compareixença
de Jaume Fatjó, doctor en veterinària  
i director de la Càtedra Fundació Affinity 
Animals i Salut de la Universitat Autònoma  
de Barcelona, amb relació a la Proposició  
de llei de modificació de l’article 6 del text  
refós de la Llei de protecció dels animals,  
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008  
(tram. 353-00738/10)

Passo la paraula al senyor Fatjó.

Jaume Fatjó (director de la Càtedra Fundació  
Affinity Animals i Salut)

Molt bé. Gràcies, bon dia. Jo voldria dedicar la meva 
intervenció a explicar, des de la perspectiva d’un vete-
rinari que treballa, que està especialitzat en compor-
tament animal, com es pot adreçar una qüestió, qual-
sevol qüestió de benestar com la que tenim nosaltres 
davant, en el cas concret dels animals al circ.

En primer lloc, la primera cosa que hem de tenir clara 
és que el benestar animal, que pot tenir unes connota-
cions ètiques, morals, evidentment, és avui dia també 
un concepte veterinari, un concepte etològic, que, per 
tant, es pot mesurar, i es pot mesurar de forma objec-
tiva. És a dir, no és una entelèquia: el benestar animal 
és un paràmetre que podem definir i que, per tant, po-
dem mesurar.

Què fem llavors davant de qualsevol situació en la qual 
pensem que el benestar d’un animal pot estar compro-
mès? Fem dues coses: la primera és analitzar quin és 
l’impacte que aquesta actuació, que aquesta activitat 
amb animals pot tenir en el benestar. I en segon lloc, 
un cop sabem quin és aquest impacte, el que fem és 
una anàlisi de cost/benefici. I penso que això pot aju-
dar molt a diferenciar moltes de les activitats que fem 
amb animals d’altres o de la que ens ocupa avui.

Fem això, si els sembla bé, durant uns minuts: en pri-
mer lloc, com podem definir el benestar? Molt ràpi-
dament, el benestar podríem dir que es divideix o que 
conté tres eixos fonamentals: el primer és la salut físi-
ca de l’animal –aquesta està fora de tota discussió–; el 
segon element és l’estrès, que ha sortit ja moltes vega-
des aquest matí, i el tercer element és la possibilitat de 
mostrar un comportament natural.

Deixem la part de la salut física, perquè penso que no 
necessita discussió, i centrem-nos en els dos altres as-
pectes: l’estrès i el comportament natural. I voldria co-
mençar per aquest segon, per la possibilitat de mostrar 
una conducta natural, perquè moltes vegades aquí co-
metem un error a l’hora d’interpretar el comportament 
dels animals; un error que, des de la perspectiva cien-
tífica, va quedar resolt ja fa molts anys.

Moltes vegades sentim expressions, i tots les hem sen-
tides alguna vegada, com, per exemple, que un lleó o 
un tigre no s’ha de preocupar per caçar, perquè ja li 
ho donem fet, perquè ja té el menjar a les nou del ma-
tí cada dia; per tant, no ens hauria de preocupar que 
aquest individu pogués mostrar una de les conductes 
que són més importants per a ell en vida en condi-
cions naturals, que és la depredació, la caça. Aquest 

patas; creo que estamos todos de acuerdo, la exigencia 
es distinta, y la exigencia provoca estrés. También po-
dríamos hablar de que el uso de recompensas dema-
siado excitantes, es decir, el lado amable del entrena-
miento, también puede generar un alto estrés.

Entonces, con todo esto, en el entorno del circo, cosa 
digna de aplaudir, surgen entrenadores que crean códi-
gos deontológicos y que, además, intentan erradicar el 
maltrato del entrenamiento. Yo aplaudo esta iniciati-
va, claro que la aplaudo, pero al mismo tiempo, a mí 
me gusta mucho ver el otro lado, me gusta mucho em-
patizar con los perros, y me surgen dos dudas sobre 
estos códigos deontológicos: primero –alguna de sus 
señorías ya lo comentó–, ¿hay posibilidad de verificar 
que las reglas, la normativa, los códigos deontológi-
cos se cumplen?, ¿de verdad tenemos mecanismos pa-
ra comprobar que se cumplen? Eso es la primera duda.

La segunda duda que me surge es que, leyendo algu-
no de estos códigos deontológicos, veo que se insiste 
mucho –incluso en esta comisión se ha insistido mu-
cho– en el maltrato. Claro, nadie va a decir que mal-
trata, el daño físico; eso sobra, creo que todo el mundo 
está de acuerdo. Y si algún entrenador lo hace, se cui-
da muy mucho de hacerlo en privado y de no decirlo 
en público. Pero yo quiero hablarles de algo que sí está 
presente: es el uso del miedo como herramienta en el 
entrenamiento. Un perro que trabaja de buen grado no 
necesita ser forzado a hacer algo, no necesita ser sujeta-
do, atado, mientras se le entrena; está allí, no se quiere 
ir, quiere hacer cosas contigo. Un perro que trabaja de 
buen grado realmente no necesita que para animarle se 
golpee en el suelo ni que se adopten actitudes amena-
zadoras. Yo creo que esto no motiva a trabajar, no sé 
si a alguno de ustedes les motivaría esto para trabajar; 
a mí no, desde luego. Yo creo que lo que sí que puede 
motivar para trabajar es el uso del refuerzo positivo.

Entonces, leyendo el código deontológico propuesto 
por el circo, por los entrenadores de animales del cir-
co, agradezco la insistencia de estos entrenadores en 
erradicar el castigo físico, pero creo que deberían am-
pliar sus miras para realmente garantizar la ausencia 
del miedo en el entrenamiento.

(Veus de fons.) Me dicen que tengo que ir acabando, 
les enviaré un mail y les contaré lo que me queda.

Muchísimas gracias por su atención.

El president

Bé, moltes gràcies. És que s’ha passat molt, eh? (El 
president riu.) No feia onze minuts...

Jaime Vidal

Demano disculpes a tothom, perdó.

El president

No, no passa re, no; és que si no..., tothom ha de poder 
parlar, eh?
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concepte, que des d’una perspectiva humana pot sem-
blar molt lògic, aplicat en els animals s’ha demostrat 
totalment fals. Per què? Doncs, perquè el que hem po-
gut esbrinar els científics que hem treballat amb com-
portament animal des de ja fa molt temps és que hi 
ha comportaments que són importants per a l’animal 
més enllà dels objectius que tenen. És a dir, dit d’una 
altra manera: per un felí, per un depredador, caçar és 
una necessitat en si mateixa, més enllà de l’objectiu 
que persegueix aquest comportament determinat. I, de 
fet, aquestes conductes, que no són totes, aquestes 
conductes concretes es defineixen tècnicament com a 
«necessitats de comportament».

Què els vull dir amb això? Que, des d’una perspectiva de 
benestar animal, quan nosaltres a un felí el privem de la 
possibilitat de caçar o de mostrar conductes similars a 
la depredació, l’estem deixant, des de la perspectiva del 
benestar animal, sense aigua, l’estem deixant sense una 
de les necessitats fonamentals per garantir el seu ben-
estar.

Aquest concepte, que es pot explicar, com veuen, en 
dos minuts, és el que en realitat ha canviat, ha sigut la 
revolució a tot el món en la forma en què mantenim els 
animals en captivitat. I és el concepte que hi ha darrere 
dels programes d’enriquiment ambiental, de la modu-
lació que s’ha fet dels parcs zoològics, de la forma fins 
i tot –com deia abans el senyor Vidal– com mantenim 
els nostres animals domèstics a casa, els nostres ani-
mals de companyia. Per tant, aquest concepte és im-
portant.

Passem al següent, el concepte de l’estrès. I penso que 
s’ha discutit ja molt sobre aquesta qüestió, però hi ha 
un aspecte que és important sobre l’estrès: l’estrès és un 
fenomen natural –és un fenomen natural–, tots els ani-
mals el manifesten. I, de fet, l’estrès, la definició biolò-
gica que té, és un mecanisme que t’ajuda a enfrontar-te 
a una situació de demanda davant del teu medi; és a 
dir, sense estrès, doncs, els animals salvatges i nosal-
tres mateixos no podríem sobreviure.

Ara bé, hi ha una diferència fonamental, que ja s’ha 
apuntat en intervencions anteriors, i és la diferència entre 
el que coneixem com a «estrès agut» i «estrès crònic», 
o, si ho volen, «estrès adaptatiu» i «estrès no adaptatiu». 
I quina és la diferència? Els en posaré un exemple amb 
nosaltres mateixos: aquelles situacions d’estrès que un 
pot controlar –alguna cosa que t’estressa i tu pots fer al-
guna cosa per resoldre aquesta situació– són les que nor-
malment no tenen conseqüències a llarg termini. Aque-
lles condicions d’estrès a les quals l’animal o la persona 
–és igual, perquè el mecanisme és el mateix, el concepte 
és similar–, aquelles situacions que provoquen estrès i 
que estan fora de la capacitat de control de l’animal són 
les que resulten en un estat d’estrès crònic, que és el que 
té –com es deia abans– totes les implicacions negatives 
no només en la salut podríem dir mental de l’animal, 
sinó també en la salut física.

I, per exemple, per unir les dues coses: amb aquest con-
cepte de comportament natural, sempre pensem en l’es-
très lligat a experiències negatives, però una de les co-
ses que ens preocupa més als veterinaris que treballem 
amb..., que ens preocupem pel benestar animal són 

aquells aspectes lligats a no cobrir, no donar a l’animal 
la possibilitat d’expressar un comportament natural.

Què ens trobem llavors? Que, si aquests conceptes els 
traslladem a l’àmbit del circ, ens trobem..., en primer 
lloc, si pensem en l’estrès, quins són els tres elements 
que podrien causar estrès a un animal al circ, sense ser 
particulars quant a l’espècie? El primer són les condi-
cions de vida, i no perquè les persones que treballen 
al circ no vulguin proveir-los d’unes bones qualitats 
de vida, és que no poden en la majoria de casos. És a 
dir, la condició de restricció d’espai i sobretot d’itine-
rància que tenen la majoria dels circs fa que aquestes 
condicions bàsiques perquè l’animal pugui expressar 
el comportament natural no es puguin donar, o, com 
a mínim, no es puguin donar per a la majoria de les 
espècies, i sobretot les que tenen una mida o una com-
plexitat de comportament considerable.

En segon lloc, el segon aspecte seria l’ensinistrament. 
I això penso que ja s’ha comentat prèviament, no m’es-
tendré en aquest punt, però sí que és veritat que l’ensi-
nistrament pot ser una font important d’estrès.

I en tercer lloc, el mateix espectacle, l’estimulació a la 
qual es veu exposat l’animal abans de l’espectacle. I d’ai-
xò hi han estudis científics; els en poso un exemple 
concret, amb felins, que demostra que les conductes 
a les quals es referia el senyor Vidal anteriorment, les 
conductes, per exemple, de tipus repetitiu, que són un 
senyal d’estrès claríssim, més enllà de qualsevol dub-
te científic, aquestes conductes augmenten considera-
blement en els estudis que s’han fet just abans que els 
animals surtin a la pista. És a dir, la mateixa exposició 
a les condicions, al mateix espectacle, també és una 
font d’estrès.

Per tant, des d’un punt de vista d’anàlisi de l’impacte, 
el que veiem –o almenys en la meva opinió– és que 
l’espectacle, les condicions que rodegen l’animal en 
el circ són una font –si ho volen, una font potencial– 
d’estrès molt, molt, molt important.

Ja tenim la primera part de la feina feta. Quina és la 
segona? La segona és plantejar-nos quin és el benefici? 
Quin benefici tenim? Perquè abans es comentaven els 
gossos que busquen droga en un aeroport; el benefici 
és claríssim: agafem un avió i estem tranquils. Quin és 
el benefici d’un gos guia? No cal comentar-lo.

Ara, fem-nos aquesta pregunta: quin és el benefici de 
mantenir animals en un espectacle de circ? El benefici 
només és un, si és que hi és, que és lúdic –lúdic–; no 
hi ha cap altre aspecte més enllà d’un aspecte pura-
ment d’entreteniment. I aquí és on nosaltres ens plan-
tegem: quin és l’impacte que pot tenir això? En pri-
mer lloc, si és un benefici lúdic, és un benefici, per 
tant, subjectiu; per tant, es pot obrir a les diferències 
de pensament entre les persones. I, des d’aquest punt de 
vista, pensem que està subjecte a l’evolució al llarg del 
temps, és a dir, és un fet que pot canviar d’acord amb 
les noves preferències o les noves tendències que te-
nim a la nostra societat.

Aquest impacte que pot tenir en el..., o aquesta consi-
deració des del punt de vista del benefici que suposa 
ens porta a un factor que per nosaltres és importan-



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  23

tíssim, que són les conseqüències que podria tenir des 
d’un punt de vista educatiu: educatiu per als adults, 
perquè mostra, com ja s’ha dit abans, una imatge dels 
animals que no és la que avui dia ens diu la gent que 
vol veure, la immensa majoria de la població..., no és 
només l’opinió dels experts: la gent cada vegada més 
entén que el comportament d’un animal o que l’essèn-
cia d’un animal no és només ell, és ell en el seu en-
torn. A la gent li agrada veure els animals en el seu 
entorn, fent allò pel qual han estat dissenyats al llarg 
de l’evolució.

Però és que, a més, el que ens preocupa més a nosaltres 
és que una part important del públic que pot estar en un 
espectacle de circ són els nens. I en aquest cas, per nos-
altres, la consideració ha de ser..., hem de pensar per 
ells i hem de protegir-los, des d’aquest punt de vista. 
Perquè, per exemple, a la nostra universitat quan hem 
fet estudis amb nens, hem començat a preocupar-nos 
per allò que pensen els nens, i el primer resultat que 
hem tingut, que és molt genèric –no és centrat en l’es-
pectacle del circ–..., però el que ens diuen els resultats 
que hem tingut en el nostre país és que, com més jo-
ve és la població, més importants o més radicals són 
les seves actituds respecte del tracte dels animals i del 
benestar dels animals.

Per tant, el que això em fa pensar a mi és que en el circ, 
si jo em miro els nens que hi han en el circ, la majoria 
d’ells tenen una visió dels animals que potser no és la 
meva, i, per tant, quan prenem una decisió sobre una..., 
això ja és una cosa que els toca a vostès, però jo el que 
sí que el que els recomanaria és que només pensin no-
més per vostès, pensin també pels més joves, i pensin 
que, pel que sabem fins ara, tenen unes opinions que 
són molt diferents de les nostres, i unes motivacions i 
una sensibilitat molt diferents de les que potser tenim 
nosaltres.

I pensin també que allò que nosaltres els donem a ells 
és per ells un model d’aprenentatge. I, per tant, a mi 
em resultaria estrany, si penso, per exemple, en la me-
va filla, compatibilitzar la imatge que ella pot veure 
d’un animal en un espectacle de circ amb la que tots 
nosaltres li estem donant a les escoles. A les escoles 
estem explicant una cosa completament diferent, una 
història que no té res a veure amb la que es troba el 
nen quan es troba en un espectacle de circ. Per tant, a 
mi em sembla que això seria una contradicció.

S’ha dit abans –i són els dos últims comentaris que 
volia fer–, s’ha parlat abans de si és denigrant o no és 
denigrant la imatge de l’animal en l’espectacle de circ. 
Aquesta novament és una qüestió subjectiva, que està, 
a més a més, influïda pel moment en el qual ens tro-
bem i per la perspectiva de la persona que està a da-
vant, però des d’un aspecte, podríem dir, d’acord amb 
la forma com entenem els animals avui en dia, pensin 
que cada vegada més el que es vol és mostrar un ani-
mal que fa allò que sap fer i pel qual aquell animal ha 
estat dissenyat al llarg de l’evolució.

I volia fer un petit apunt final sobre una qüestió que 
també és important: la diferència entre animal salvat-
ge i animal domèstic. Bé, aquesta és una diferència 
humana, és a dir, des del punt de vista de benestar ani-

mal, no hi ha cap diferència entre una zebra i un ca-
vall. I de fet, han de pensar en una cosa: la domestica-
ció –com deia la doctora Maté abans– és simplement 
un procés de selecció genètica en el qual la selecció 
natural passa a ser feta per l’home, i el que aconse-
guim amb aquest procés de selecció genètica és modi-
ficar fins a un cert punt alguns aspectes de l’anatomia, 
i de la fisiologia i del comportament de l’animal. Però 
no és més que això. La domesticació no és un procés 
màgic que fa que un animal salvatge es converteixi en 
un electrodomèstic; la domesticació modifica alguns 
aspectes de la naturalesa de l’animal, però el que no fa 
és esborrar tot el seu passat evolutiu.

Què vol dir això? Vol dir que un cavall continua tenint 
la necessitat de córrer cada dia, continua tenint la ne-
cessitat de viure amb altres cavalls, continua necessi-
tant pasturar, i només menjar aliment concentrat.

Per tant, això penso que també és important: mante-
nir aquesta perspectiva que la domesticació, des d’una 
perspectiva humana, és un fenomen que ens sembla 
molt radical, però des de la perspectiva d’un animal 
no ho és.

I l’apunt final: en el cavall, pensin que si vostès ana-
litzen la història evolutiva de l’espècie –això que es fa 
moltes vegades que es diu: «El segle xx és una dècima 
de segon en la història de la humanitat»–, doncs, per 
una espècie domèstica –la que vulguin: el gos, el gat, 
el cavall; per qualsevol d’aquestes espècies–, el temps 
que ha viscut amb l’home, en la seva història evoluti-
va, és una dècima de segon. I no es pot perdre de vista 
tot el passat evolutiu de l’espècie, tota la biologia que 
porta l’espècie dins dels gens, i que fa que hàgim de 
prendre precaucions especials a l’hora de garantir el 
seu benestar.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies, senyor Fatjó.

Compareixença
de Jordi Portabella i Calvete, biòleg, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00740/10)

I ara passaré la paraula al senyor Portabella.

Jordi Portabella i Calvete (biòleg)

Bé, moltes gràcies. President de la comissió, regidors i 
regidores, públic assistent i serveis de la comissió, bon 
dia i moltes gràcies per haver-me convidat a assistir en 
aquesta comissió, en què hi ha un debat al voltant del 
benestar animal. És un tema que sempre m’ha interes-
sat; les intervencions que he sentit ara en aquesta tan-
da i en l’anterior les he trobat molt interessants, també.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)
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I el cert és que jo volia fer una reflexió al voltant de la 
consideració que hem tingut l’espècie humana amb re-
lació als altres éssers vius del planeta. En segon lloc, 
faré unes consideracions sobre les condicions de vida 
dels animals en el circ. I, en tercer lloc, faré una con-
sideració des d’un punt de vista municipalista de què 
significa tenir un zoològic amb animals instal·lat en el 
teu municipi, no?

De totes les intervencions que s’han produït –i totes he 
dit abans que m’han semblat molt interessants–, n’hi 
ha hagut una, la del Ramon Garcia, que m’ha produït 
una certa modificació en el pensament del que volia 
dir, perquè jo també sóc una persona que tradicional-
ment ha anat al circ. Fa més d’una dècada –abans ho 
intentava comptar: es belluga entre onze i dotze anys– 
que no vaig a circs on hi hagi animals, i a vegades et 
sents com malament quan estàs davant d’una activitat 
artística de primera magnitud, que tu agraeixes, pe-
rò alhora estàs aquí per mostrar una discrepància pro-
funda sobre alguns tipus de circ, que són aquells que 
tenen animals, no?

I per què es produeix aquesta contradicció, no? Es 
produeix aquesta contradicció perquè essencialment 
el que jo defenso és el benestar animal, i aquesta va-
loració de la resta d’éssers vius que hi han en el pla-
neta amb relació a l’espècie humana. Hi han antece-
dents de totes les èpoques, eh? Aristòtil ja tenia unes 
consideracions força allunyades de la majoria de la se-
va època amb relació a com s’havia de tractar els ani-
mals, que en aquella època eren poc més que objectes 
animats. Però també podem trobar textos molt molt 
interessants al voltant de sant Agustí, de Montaigne, 
de Kant.

Però voldria començar un breu relat a partir de Darwin, 
no? Clar, Darwin va discutir-se gairebé tota la seva vi-
da, perquè ell deia que els animals no tenien només 
un seguit de mecanismes que eren automatitzats, si-
nó que el que defensava és que tenien molts punts en 
comú amb l’espècie humana. I en aquells moments, a 
principis del xix, desmentir que els animals i l’espècie 
humana tenien molts punts en comú era francament 
difícil, no? Però van ser els psicòlegs dels corrents 
mentalistes del segle xix els que van ja afirmar que 
els animals eren intel·ligents. Hi han múltiples estudis 
i assajos del segle xix que demostren la intel·ligència 
dels éssers vius.

Quan dic que hi ha múltiples estudis i assajos, utilit-
zo el mètode científic, és a dir, no una hipòtesi –hi ha 
un senyor que agafa i diu una cosa–, sinó que allò que 
aquella persona ha dit reproduint les mateixes condi-
cions en diferents parts del món, han donat el mateix 
resultat; d’això se’n diu «mètode científic». Per tant, hi 
ha repetibilitat de l’assaig que s’ha fet i el resultat ha 
estat al mateix en diferents parts del món.

Però on es produeix el gran canvi? El gran canvi es 
produeix des de fa dues, tres dècades. És el moment en 
què els etòlegs, els biòlegs, els neurobiòlegs, els antro-
pòlegs de finals del segle xx i de principis del xxi –del 
que estem vivint–, comencem a aportar un seguit d’in-
formació que realment fa qüestionar tot tipus de va-
loracions que s’havien fet amb anterioritat en els ani-

mals. I per això s’estableix el que s’anomena, doncs, 
una base «mamífera» i una base de «primat». És a 
dir, una base en el sentit de dir: «Escoltin, no és que 
no siguem diferents, no és que siguem molt diferents, 
és que en realitat estem en una situació en la qual ens 
hem de contemplar realment què estem fent amb la 
resta d’éssers vius en el planeta.»

La base de primat, que és la que em va més bé per ex-
plicar –però també hi ha una base mamífera i també 
hi ha una base d’espècies vives en el planeta–, el que 
intenta és garantir una continuïtat d’espècie i una con-
vivència social en base a tres coses, i les tres són for-
tes: l’amor, la cooperació i la moral.

«Dona, vols dir que no et passes de la ratlla? Vols dir 
que no ho poses a un llindar molt alt?» Un ésser humà 
no és només genètica, i un ésser viu tampoc. De fet, 
un ésser viu es defineix en base a tres coses: la capaci-
tat de relació amb l’entorn, la capacitat de nutrició, és 
a dir, d’alimentar-se, i la capacitat de reproducció. Ai-
xò és el que diferencia els éssers vius dels virus, que 
no són considerats éssers vius. Han de complir aquests 
tres elements. Però, fixin-s’hi, el grau de coincidència 
genètica entre l’ésser humà i el goril·la és del 98,25, 
eh?, i entre el ximpanzé i l’ésser humà encara més: 
98,63, i amb l’orangutan, 96,60; amb mamífers està 
per sobre del 90. I per tant, això és un element de re-
flexió; un element de reflexió que ha portat a això: en 
aquests moments, als Estats Units es jutja si un mico 
té els mateixos drets que una persona.

Per tant, vostès han de contextualitzar, diguem-ne, el 
que estem debatent aquí en un element, diguem-ne, 
mundial en el qual hi ha una preocupació i una refle-
xió sobre si el nostre punt de vista extraordinàriament 
antropocèntric, en el qual ens hem cregut durant molts 
anys que tot el que hi ha a la biosfera estava a la nostra 
disposició, en aquests moments es pot continuar vivint 
així o no. I per tant, hi han un seguit de persones arreu 
del món, com aquest advocat que està batallant perquè 
deixin anar un simi que està engarjolat, i diu que té els 
mateixos drets que una persona; si més no, el que diu 
és que hi ha uns conceptes que han de ser aplicats ju-
rídicament als animals, i que té personalitat jurídica.

Per tant, tot això, que té un nombre, diguem-ne, d’exem-
ples al·lucinants, comprovadíssims, eh?..., per exemple, 
l’altre dia ho llegia en una revista, no?, com el concep-
te d’«altruisme» predomina en els ratpenats sud-ame-
ricans, en el sentit que, quan una part de la família no 
s’alimenta de sang, doncs, els altres els en cedeixen 
gratuïtament; és a dir, altruisme: no esperen cap be-
nefici d’aquest fet. O, per exemple –tots ho hem vist–, 
quan el mascle alfa d’una colla de goril·les imparteix 
justícia de manera equànime i no afavoreix els seus 
amics, com fem nosaltres.

Però potser el concepte més revelador és el de l’«em- 
patia», perquè, és clar, l’empatia ja dóna un seguit de 
condicions de caràcter psicològic que no necessà-
riament les podem atribuir de facto a uns animals. 
L’empatia com a capacitat d’interpretar el pensament 
de l’altre i avançar en les seves actuacions, és a dir, 
fer una predicció, rau –i això fa molt poc que l’espè-
cie humana ho sap–, en les neurones mirall. Doncs, 
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bé, basant-se en el mètode científic, és a dir, després 
d’haver-ho comprovat en diferents parts del món, amb 
diferents actors i repetint sempre el mateix assaig, el 
funcionament de les neurones mirall dels primats és 
igual en tots ells, és a dir, entre el goril·la, el ximpanzé, 
l’orangutan i l’espècie humana no hi ha diferència de 
funcionament de les neurones mirall. Es pot obviar ai-
xò?, podem fer veure que no és veritat?

Clar, què predomina, en l’actualitat? En l’actualitat el 
que predomina és dir que probablement no tenim cap 
propietat neuronal que sigui només de l’espècie huma-
na, sinó que el que hi ha són diferències de grau, i que 
en algunes espècies aquestes diferències de grau són 
molt més grans i en altres són molt més petites.

Si hem de buscar on està el llindar d’allò que conside-
rem encara ara que podria ser una característica especí-
fica de l’espècie humana, que ha anat evolucionant amb 
el pas del temps i que cada vegada ha anat quedant 
més reculat, es trobaria amb dos elements: la capaci-
tat d’abstracció i la capacitat d’imaginació, que, traduït, 
seria: ser capaços de donar nous usos que no existeixen 
a una cosa que ja coneixem –per exemple, si coneixem 
el foc com a element d’escalfament, saber que també 
serveix per cuinar, això seria la capacitat d’abstracció–, 
i la capacitat d’imaginació, que és la capacitat de pen-
sar en allò en què tu no has tingut cap experiència.

Aquí es trobaria el llindar, i, en aquest sentit, tot i que 
fa molts i molts anys que conec la Carme Maté, i que te-
nim un grau de coincidència del 99,9 periòdic, justa-
ment aquest és un element que és fàcil d’extrapolar a 
si existeixen o no existeixen els animals artístics. Que 
hi han animals que són capaços de fer expressions es-
tètiques, bé, no és que no sigui discutible, és que hi 
han exposicions, hi han exposicions habituals sobre 
quadres pintats per primats. Ara, el que està en dis-
cussió és: és conscient aquest animal que està fent una 
creació com a tal? És aquí on hi ha el punt de discus-
sió, no si té capacitat de fer comportaments estètics. 
És innegable, perquè és que hi han exposicions mun-
dials i hi han subhastes, sobre això, i n’hi han casos a 
cabassos.

Per tant, home, amb tot aquest entorn, quan tu refle-
xiones sobre la vida d’un animal i dels usos que nos-
altres donem a un animal, és molt important, i m’ha 
agradat molt la definició que ha fet el Jaume Fatló...

Jaume Fatjó Ríos

Fatjó.

Jordi Portabella i Calvete

...–Fatjó, perdó, és que com que ho llegeixo al revés 
(l’orador riu)– de la diferència, que no es pot confondre 
entre «domesticar» i «domar» –no es pot confondre–, 
perquè no té res a veure i perquè un té una base justa-
ment darwiniana d’evolució i de selecció natural i l’al-
tre no –no es pot confondre.

I l’altra és: quins són els mínims que els podem ga-
rantir? I llavors és quan jo dic: «I, escolti’m, i què 
ens preocupa dels animals en el circ?» Del circ com 
a expressió humana ja els ho dic: no em preocupa res. 

Som éssers lliures capaços de triar què és el que vo-
lem fer. I si aquest circ té animals? Doncs, mirin, les 
condicions de vida dels animals en captivitat són molt 
exigents i molt difícils de complir. I podem comen-
çar –per exemple–: és molt difícil tenir els animals en 
condicions adequades quan aquests animals necessi-
ten molt espai; és molt difícil mantenir-los alimentà-
riament bé, perquè és car, i perquè pot qüestionar la 
viabilitat econòmica dels circs.

I els en poso un exemple: jo, per possibilitats, di-
guem-ne, d’obtenir informació, he anat al Zoo de Bar-
celona, que podríem dir que és una institució ni de les 
pitjors ni de les millors, dels zoològics que hi ha en el 
món –estaria, diguem-ne, a la mitjana més aviat alta, 
però en la mitjana– i els he preguntat: «Escolta’m, què 
menja un tigre?» Doncs, 4,5 quilos de carn magra, i 
els donen vitamines –mesuri-hi 17,5 grams, mitja cu-
llerada. «Què menja un elefant africà?» Doncs, ja ho 
tenen aquí –no m’hi allargaré, perquè vull el temps 
per a altres coses. «Què menja un ximpanzé?» Doncs, 
mirin-ho vostès, també: té una dieta molt complexa, 
un ximpanzé. Molt bé.

Quant costa això? Amb dades reals de despesa del 
zoo, si vostès miren a partir de la dada donada pel zoo, 
que és per grup, i després interpolat a cost diari i des-
prés extrapolat a cost anual, doncs, miri, un tigre val 
4.882,80 euros; un elefant, per individu, 10.858,75; un 
ximpanzé, 465; un lleó, 3.659,60; un camell, 1.095; una 
foca, 997,91, i un cavall, 2.555 –anual/individu. També 
ho tinc calculat per dia –ho tenen a sobre–, i també ho 
tinc calculat per grup.

Molt bé. I en metres quadrats? Doncs, miri, ho tenen a 
la part de baix: un tigre, 600 metres quadrats –ho ve-
uen a l’esquerra– per animal. És a dir, davant d’una 
instal·lació com per exemple d’elefants en la qual n’hi 
ha tres, he dividit per tres, és clar. Un elefant africà, 
doncs, 1.000 metres quadrats amb 140 de dormito-
ri ara, però amb els canvis que s’estan fent se’n va a 
3.332,3. I no sé qui abans ha dit, diu: «Escolti, vostès 
no es creguin que els zoos estan fent aquí canvis per-
què de cop i volta s’han tornat bons.» No, no, és que hi 
ha una normativa de l’EAZA que, si no, ve i te’ls fot 
–perdonin per l’expressió.

Per tant, estem parlant de 3.000 metres quadrats, eh?, 
per elefant; estem parlant de 600 metres quadrats per 
tigre; estem parlant de 80 metres quadrats i 50 de dor-
mitori per als ximpanzés; estem parlant de 320 per un 
lleó; 173 per un camell; 96 per una foca; 145 més 35 de 
dormitori per un cavall. És car, això, eh? No és fàcil, 
de poder-ho tenir en un zoològic. Per tant, és clar, hi 
ha una dificultat evident de poder complir aquestes nor-
mes, que a vegades... He vist abans les preguntes: «Es-
colti, i això no ho podríem regular?» Clar, si trobem un 
circ que tingui tres mil metres per elefant. Oi que no –oi 
que no? Em sap greu, eh?, però no. I el mateix per un 
tigre, i el mateix per un cavall, i així progressivament.

Clar, és molt difícil mantenir el control sanitari ade-
quat, i regulat i permanent, i abans hi havia un vete-
rinari i ara n’hi havia un altre. Clar, és molt difícil, 
també, tenir unes bones condicions de maneig, per-
què, clar, quan tu desplaces un animal d’un zoològic 
d’una part a una altra, bé, és que es para el trànsit, i 



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  26

ho dic de debò: es para el trànsit de la ciutat, perquè 
és enormement complex. El mateix passaria amb el fet 
que és molt difícil la reproducció, i també és molt di-
fícil preservar les condicions pròpies de cada espècie 
per donar-los una vida digna. I també és molt difícil 
documentar d’on vénen alguns animals, i exemples?, a 
palades, i ho deixo aquí.

Acabo –acabo amb dos minuts. Què passa amb una 
visió municipal del circ? Un... (Veus de fons.) D’acord, 
amb un minut. Què passa des d’una visió municipal 
del circ amb animals? Després, si em pregunten, m’hi 
estendré més, però, és clar, és un problema, això, no? 
Perquè urbanísticament necessites un lloc diàfan però 
que pugui complir que és un nucli zoològic, i això no 
és un camp de futbol, això és difícil de trobar, en un 
municipi, i això als regidors i les regidores ens preo-
cupa, perquè això vol dir inspeccions extraordinàries, 
això vol dir seguretat. No conec zoos amb plans de 
seguretat davant de fugues –exemple: l’Escala fa uns 
anys. Temes sanitaris, d’olors, de soroll.

Són molts els elements que fan referència a un munici-
pi a l’hora d’instal·lar un circ que procedeixi d’un altre 
lloc. I, per tant, tot això s’ha de tenir en compte: s’ha 
de tenir en compte la visió de l’espècie humana, com 
considera els éssers vius, quines són les condicions 
que s’han de complir, i quin és el punt de vista, també, 
des d’un municipi, que no és, diguem-ne, de bufar i fer 
ampolles, al contrari, és: «Que bé que tenim un circ, 
quina llàstima que dugui animals.»

El president

Bé, moltes gràcies, senyor Portabella. El temps es limi-
ta perquè puguem fer totes les compareixences. Aquesta 
llei és de les lleis en què hem tingut moltíssimes com-
pareixences. Aleshores, els compareixents ara..., està 
molt bé, eh?, però heu excedit, quasi doblat, el temps, 
menys el senyor Fatjó, que s’hi ha ajustat més. Ales-
hores, heu doblat el temps, i es fa perquè a la una n’hi 
ha unes altres, a les quatre n’hi ha unes altres i fa una 
setmana o dues en vam tenir dotze o tretze, i, per tant, 
el que és molt important és que tothom entengui que 
hem de tenir el màxim d’informació, però que ho hem 
de fer amb uns «tempos».

Per tant, pensant que a la una haurien d’entrar, o enca-
ra que ens passem una mica, però..., passo la paraula 
als grups, perquè facin les seves preguntes de la forma 
més sintètica possible, per tal que puguin contestar.

Passo la paraula al representant d’Esquerra Republi-
cana, el senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyor president. Intentaré ajustar-me al 
temps. Gràcies, senyor Vidal, senyor Fatjó, Jordi, per 
les seves compareixences. La veritat és que han estat 
molt interessants i molt il·lustradores, i ens serveixen 
per aclarir molts punts que aquesta comissió ha de di-
lucidar respecte a aquesta normativa legal.

Jo ja he dit que insistiré en dos punts, fonamentalment. 
Un serà la conveniència o no d’una regulació, la pos-

sibilitat de garantir el benestar animal amb una regu-
lació, i l’altra farà referència als animals que anome-
nem «domèstics». Perquè em sembla que, tant amb les 
compareixences del darrer dia com amb les d’avui, 
qualsevol observador imparcial d’aquestes comparei-
xences veu clarament que és impossible garantir el 
benestar animal en un circ per a moltes espècies que 
anomenem «animals salvatges», i pot existir un marge 
de dubte en la resta i, per tant, els demanaré sobretot 
en aquest àmbit.

En primer lloc, al senyor Vidal –que per descomptat 
no ha de demanar cap disculpa per utilitzar el caste-
llà, això que quedi clar, en aquesta cambra–, li volia 
demanar què opina de si els codis deontològics servei-
xen o no serveixen. Ha dit vostè que si és un educador 
en positiu, que en cap ensinistrament s’ha d’incloure 
ni la por ni el dolor, que l’estrès és igual a patiment, 
que la por i el dolor és igual a patiment. Vostè creu 
que es poden aconseguir conductes espectaculars dels 
gossos –que és la seva especialitat–, conductes inte-
ressants per als circs, que normalment són, en molts 
d’aquests espectacles, no en tots, però en molts d’ells, 
conductes antropitzades dels animals, que juguen a 
futbol, els gossos, o que fan conductes tipus com els 
humans? Vostè creu que es pot aconseguir una mo-
dificació de la conducta sense la por, sense un ensi-
nistrament que coaccioni la forma de vida d’aquests 
animals? Pregunta.

Vostè demana el descans. Ha parlat del descans, de la 
necessitat de dormir setze, divuit hores. Vostè creu 
que és possible, en una instal·lació nòmada, garantir el 
descans dels gossos, i les necessitats de descans que 
vostè ha plantejat d’una forma molt clara?

És que ha dit moltes coses, que en prenem nota... Sí, bé, 
bàsicament li faria aquestes preguntes, al senyor Vidal.

Senyor Fatjó, m’agradaria que ens aprofundís en la via-
bilitat que veu vostè de garantir el benestar animal en 
els animals que anomenem «domèstics». És cert que 
no és el mateix la domesticació d’una espècie que tenir 
animals domesticats; és certa, aquesta consideració, 
però aquí en el que ens hem de centrar és, sobretot, en 
l’anàlisi del benestar animal i de si és possible garantir 
aquest benestar animal, no en una situació concreta, 
sinó de forma general, en els circs que tenen animals.

Per tant, vostè creu que..., per exemple, quan ha parlat 
de comportament, ha dit tres factors del benestar ani-
mal, no?: la salut física, l’estrès i el comportament. El 
comportament..., aquest concepte d’incloure el com-
portament com a element de benestar animal ha portat 
a parlar d’enriquiment de les conductes. És possible, 
això, en la forma de vida del zoo? Vostè creu que ai-
xò pot ser així? Vostè creu que l’estrès sota el qual es 
viu es podria regular, d’alguna forma?, es podria evi-
tar mitjançant alguna regulació?

I, després, ha fet una reflexió respecte al benefici a 
canvi que em sembla important.

I al senyor Portabella –Jordi, que ens coneixem molt–, 
home, jo et volia demanar una cosa que em sembla que 
no t’ha donat temps en l’exposició, però que em sembla 
que és molt important de dir avui aquí, no? Barcelo-



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  27

na ha estat pionera en la regulació del benestar animal, 
d’una forma clara. Fa deu anys aquest debat que avui 
estem tenint aquí es va tenir a la ciutat de Barcelona 
i el vares impulsar tu, no? Per tant, demanaria l’expe-
riència respecte a la vida cultural de la ciutat, si la vi-
da cultural de la ciutat ha tingut algun empitjorament 
arran d’aquesta participació, si tenim una mala imat-
ge internacional com a ciutat de cultura o com a ciutat 
d’art, o si, al contrari, les modalitats de circ i d’aquest 
espectacle que tant admirem, i que tant defensem i que 
tant ens creiem, com és el circ, doncs, la seva imatge 
han millorat.

I després una altra cosa com a regidor, també, no?, una 
pregunta que la teva exposició hom pot donar per con-
testada, però em sembla que és una reflexió a subrat-
llar: hi ha algun espai a la ciutat de Barcelona on pugui 
haver-hi un circ que tingui l’espai suficient per garantir 
el benestar animal d’un circ, pensem, modest, que tin-
gués dos elefants, cinc felins grans, uns quants cavalls 
i algun rèptil, per exemple? Existeix, aquest espai? La 
pregunta és: existeix aquest espai, per exemple?

I, dit això, doncs, agrair les reflexions que s’han fet i 
jo crec que n’hi ha una que és molt fonamental, i és de 
dir: «Escolta, podem relacionar-nos amb la resta d’ani-
mals sota la premissa que tots estan a la nostra dispo-
sició?» Jo crec que el coneixement que hem tingut ens 
porta a l’empatia, que l’empatia és un progrés ètic i que, 
amb el coneixement que tenim no podem restar indi-
ferents, en absolut, a l’hora de pensar en el benestar de 
les altres espècies.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Amorós. Senyor Terrades, en nom del 
Grup Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Intentaré no esgotar el temps. De-
mano disculpes al senyor Vidal, perquè no l’he escol-
tat, estava en una altra compareixença, en una altra co-
missió. He escoltat la part final de la seva intervenció i 
les intervencions del senyor Fatjó i del senyor Portabe-
lla, que m’han semblat molt interessants per les dades 
que ens han aportat.

En la darrera sessió de compareixences que vam tenir 
–o la primera–, ara fa quinze dies, aquest grup parla-
mentari tampoc no va fer..., en tot cas, va demanar al-
guns aclariments, perquè nosaltres assistim a aquestes 
compareixences per escoltar l’opinió dels experts, de 
les persones que creuen que han de dir qualsevol cosa, 
que és el que ens acabarà conformant la nostra opinió.

Dues preguntes o tres molt concretes. Està clar que el 
benestar animal es pot regular, en termes genèrics, ho 
hem fet en altres àmbits. Per tant, la pregunta concreta 
és –o una concreció que m’ha semblat de la seva inter-
venció, sobretot del senyor Fatjó– si vostès creuen que 
és possible, o no, regular aquest tema del benestar ani-
mal en els circs. Estem parlant del que estem parlant 
i, per tant, caldria un posicionament, si més no, de la 
seva opinió.

Hi ha una... Els humans hem fet una diferenciació 
cultural sobre el que hem fixat com a animals «salvat-
ges» i «domèstics», i en tot cas hi ha una certa conven-
ció respecte a això, no? I vostè ha fet una diferenciació  
entre «domesticar» i «domar», que són dues coses di-
ferents. Concretat això en els circs, també el nostre 
grup li agrairia que s’estengués un pèl més respecte 
a aquesta definició de la domesticació d’uns animals 
que genèticament, o històricament, havien tingut com-
portaments salvatges i que ara els equiparem amb ani-
mals domèstics, però que quan entren en altres àm-
bits, com pot ser un espectacle, doncs, perquè tinguin 
uns determinats comportaments hi ha d’haver unes 
operacions de rèplica a determinades actituds. Voldríem 
tenir una explicació més àmplia, en el temps que el 
president li pugui donar, d’aquest tema.

I també, centrat en això, en aquestes conductes, sí que 
ens agradaria, també, que poguessin fer..., i sé que no 
és l’abast d’aquesta llei, eh?, però com que a vegades 
un sector i l’altre també hi han entrat, doncs, jo tam-
bé em permetré fer aquesta petita llicència. D’aquests 
animals que hem convingut que poden ser animals de 
tipus domèstic –no ho sé, gossos i cavalls, eh?–, si ens 
pot explicar –segurament aquí el senyor Vidal també 
hi podria entrar– la diferència entre determinats com-
portaments d’aquests animals en els circs o en altre ti-
pus de centres, com poden ser centres hípics o centres 
canins, si és que n’hi han.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. Passo la paraula a la 
senyora Marisa Xandri, en nom del Grup del Partit Po-
pular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. També agrair, doncs, les interven-
cions del senyor Vidal, el senyor Fatjó i el senyor Por-
tabella, al marge que des del Partit Popular nosaltres 
discrepem que s’hagi de prohibir l’espectacle artístic i 
cultural dels animals al circ, i pensem que els animals 
del circ, doncs, viuen i conviuen amb les persones que 
hi ha al circ, amb els seus amos i, per tant, se suposa 
que han d’estar ben cuidats, hi ha una interrelació entre 
l’animal i les persones que treballen en el circ. Pensem 
que és una qüestió històrica, de costums i tradicions, 
i, per tant, no veiem clar que ara s’hagi d’acabar amb 
això, que, de sobte, no hi hagi d’haver animals al circ.

Per tant, nosaltres estem més per la protecció que no pas 
per la prohibició, per la protecció d’aquests animals i 
no per la prohibició.

I el senyor Fatjó comentava, doncs, que una de les co-
ses que es posa en risc en el circ, per part dels animals, 
és el tema del comportament natural, que no es poden 
desenvolupar com es desenvoluparia naturalment qual-
sevol animal, i posava el tema dels felins, el tema del fe-
lí, que el seu comportament és el fet d’anar a caçar. Jo li 
ho pregunto, tenint en compte que vostè ha fet aquesta 
afirmació i com a veterinari: què fem amb els zoos? Els 
felins que hi ha als zoos tampoc es desenvolupen, no?, 
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tenen un comportament natural, no ho poden fer. Què 
fem? També ho hem de regular o com ho fem, això?

I, bé, entenc que hi ha unes condicions de vida que al 
zoo tampoc es donen, com vostè les ha plantejat, i que 
els animals també deuen estar estressats. I com que tam-
bé el senyor Portabella feia referència al zoo, ja sabem 
que vostè no és partidari que hi hagi..., més aviat és con-
trari que hi hagi animals al circ, però, li voldria pregun-
tar: vostè creu que hi ha benestar animal en el Zoo de 
Barcelona?

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies, senyora Xandri. Passo la paraula 
al senyor David Companyon, d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

David Companyon i Costa

Gràcies. Tinc aquí..., no ho poden veure, eh?, però tinc 
aquí una imatge –després els la puc passar–: és un con-
tenidor –es veu aquí–, i a dintre hi han unes gàbies, hi 
han tres prestatges, i es veuen uns animals d’un circ, 
en aquest cas, uns gossos. Clar, ho deia per l’afirmació 
que deia ara la diputada del Partit Popular; diu: «Viuen 
i conviuen.» I? Ja no entro si a més és un espectacle, 
quin benefici té, eh?, en el relat que deia el senyor Fatjó, 
és a dir, podem ensinistrar uns animals per armes, dro-
ga, etcètera, en tenim un benefici social. És a dir, quin 
sentit té que el 2014 acceptem la situa ció que...? Jo, se-
nyora Xandri, li passo la fotografia, i estic segur que 
vostè sentirà un calfred.

El president

Intentem que no hi hagi referències entre diputats. Avui 
són les compareixences, el diàleg ha de ser entre els 
compareixents i els diputats, no poden ser discussions 
entre diputats, senyor Companyon, eh?, li ho demano 
especialment.

Gràcies.

David Companyon i Costa

Bé, doncs, ho deixo aquí. El temps que..., l’hi dono al 
senyor Jordi Portabella. Entenc que la pregunta ja ha 
estat feta, doncs, perquè li han fet moltes preguntes, i 
crec que tindrà temps de poder respondre-hi. Senyor 
Portabella, el meu temps per a vostè.

El president

Moltes gràcies, senyor Companyon. No es preocupi 
que el senyor..., es podrà explicar com s’ha explicat fins 
ara. Senyor Alonso.

David Companyon i Costa

Perdoni, eh?, però és la primera vegada que em passa 
que no em pugui dirigir a una diputada que no estic 
interpel·lant per res.

El president

És un criteri d’aquesta presidència...

David Companyon i Costa

Sí, sí, és el seu criteri.

El president

...que les compareixences han de ser diàlegs entre els 
diputats i els compareixents, perquè entre els diputats 
ja ens veiem cada quinze dies.

David Companyon i Costa

President, vostè té el seu dret a dir i jo manifesto la me-
va opinió. Gràcies.

El president

Doncs, nosaltres, com a president..., li posem aquest cri-
teri.

Senyor Matías Alonso, en nom de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Doncs, bé, agrair primer de 
tot la compareixença dels tres compareixents.

Al senyor Vidal, que ha parlat molt del grau d’estrès, 
hi ha molta població canina... hay muchos perros des-
perdigados. ¿Qué relación puede haber entre el nivel 
de estrés que padecen los perros en el circo con los 
que pueden padecer muchos perros en domicilios par-
ticulares, que también son capaces de automutilarse, 
incluso prácticamente destrozarse?

Y estoy muy interesado en que nos informe también 
sobre..., ha hablado de que hay espectáculos con per-
ros de los que usted es partidario. Pues, que nos expli-
que un poco qué tipo de espectáculos serían.

I al senyor Fatjó, respecte a les condicions de vida –que 
entenem que per a les espècies salvatges, doncs, és 
molt complicat, perquè hi han comportaments que no-
més es donen amb espontaneïtat en el seu entorn, en 
el seu hàbitat–, si es podrien garantir aquestes condi-
cions de vida per a alguna de les espècies que es fan 
servir o s’han fet servir tradicionalment en el món del 
circ. I quina diferència, en aquest sentit, hi pot haver, 
per exemple, entre els cavalls –que ho ha dit també el 
representant del Partit Socialista– de circ i els cavalls 
d’una hípica, respecte a les condicions de vida, no?

Perquè, bé, jo sí que he vist les condicions de vida d’al-
guns espectacles de circ amb cavalls, com per exem-
ple un espectacle molt important, que és Cavalia, en 
què vaig tenir la fortuna de poder veure com estaven 
tractats els cavalls, i quins espais tenien i com se’ls 
cuidava, i també per qüestions personals he estat re-
lacionat també amb els cavalls, amb els equins i amb 
hípiques, i he vist diferències importants i moltes si-
milituds entre el que vaig veure a Cavalia i les mi-
llors hípiques que hi poden haver a Espanya, com per 
exemple, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, 
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de Jerez, en què també, en aquest sentit, és paradig-
màtica, no?, la forma de tractar els cavalls.

Per tant, si es poden donar en els circs, o en alguns 
circs, condicions de vida que siguin acceptables des 
d’un punt de vista dels equins, en concret, eh?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Alonso. I ara passo la paraula 
a la representant del Grup de Convergència i Unió, se-
nyora Rovirola.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Gràcies, senyor president. Primer de tot, doncs, mol-
tes gràcies per les seves compareixences, al senyor Vi-
dal, al senyor Fatjó i al senyor Portabella. Han estat 
molt interessants, com, bé, totes les que hem anat te-
nint aquest dematí. I jo veig que hi ha una coincidèn-
cia, entre totes les que hem tingut i les que hem pogut 
escoltar, que es resumiria que la vida en els circs no 
garanteix el benestar dels animals.

Això s’afegeix, també, a aquests elevats costos que 
ens ha ensenyat el senyor Portabella, doncs, de menjar 
que necessiten aquests animals i del benestar, també, 
del terreny que necessitarien per desenvolupar la seva 
anatomia, que s’afegeixen ara a la crisi, i no sabem si 
vertaderament tota la gent del circ pot dotar els ani-
mals d’aquests aliments, que considero que són uns 
costos molt i molt elevats.

Per altra banda, s’ha parlat, també, dins, doncs, del 
benestar animal, de l’estrès que suposa pel transport, 
ja que un dia el circ és aquí, l’altre dia és allà. Això 
suposa, doncs, evidentment, un canvi en l’animal molt 
gran i un estrès que en podem dir constant, i un canvi 
de maneig i, a més, que han d’estar confinats en molt 
poc espai.

Jo pregunto, perquè sé que hi ha una normativa de la 
Unió Europea que regula el maneig i el transport dels 
animals. Hi ha molta gent, molts ramaders, doncs, que 
han hagut d’anar a fer cursos i que sí que complei-
xen aquesta normativa de transport, i, a més a més, si 
no es compleix, hi han sancions molt fortes. Jo diria, 
aquí: per què els dels circs no ho compleixen o sim-
plement es fa els ulls grossos i no se’ls sanciona?, per 
què ells no han de complir amb aquesta normativa del 
transport animal per evitar tot aquest estrès?

Després, al senyor Fatjó, ja que és veterinari, li pre-
guntaria si vostè creu que els controls veterinaris són 
habituals en els circs o, com ha dit un veterinari que 
l’ha precedit després de la compareixença, només se’ls 
requereix quan hi han situacions molt i molt urgents, 
i quan, doncs, vertaderament, moltes vegades ja no es 
pot fer res per als animals.

Després, el no als animals al circ dirien vostès que és 
per a tots els animals o que es podria regular per espè-
cies? Per exemple, animals salvatges, animals domès-
tics, si es podria fer aquí una mena de regulació per no 
dir no a tots els animals.

I, després, em permetrà el senyor Vidal que li faci una 
pregunta. Ell ha dit que era entrenador de gossos, no?, 
vostè és entrenador de gossos, i vostè ha dit que vostè 
entrena els seus gossos amb uns mètodes, potser, que 
són diferents, però que no deixen de ser uns entrena-
ments perquè aquell gos, doncs, faci allò o allò altre. 
Això vostè considera que als seus gossos no els produ-
eix cap mena d’estrès, o els en produeix més o menys 
que en l’entrenament dels animals en el circ?

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Rovirola, i passem ara el torn als po-
nents, perquè aneu responent a les preguntes de la for-
ma més sintètica possible. Senyor Vidal.

Jaime Vidal

Voy a intentar ir rápido a las preguntas sobre los códi-
gos o regulación. Hubo una pregunta sobre si creo que 
sirve o si creemos que sirve. Bien, lo primero que yo 
me preguntaría no es si las leyes o los códigos sirven. 
¿Hay medios de hacer que se cumplan, hay medios de 
supervisar esto? Esto es el problema de fondo. Pero es 
que el segundo error es que, si no está bien estructu-
rado ese código y deja puertas abiertas a factores im-
portantes para el bienestar animal, para que no se pro-
duzca ese bienestar, entonces, a mí no me sirve, ¿vale?

Entonces, referente a lo de entrenar conductas para los 
circos, sin miedo –entiendo que exclusivamente en la 
acción de entrenar y de hacer el espectáculo. Creo que 
sí sería posible hacerlo. No conozco entrenadores de 
circo, conozco entrenadores de perros amables y que 
han entrenado cosas sin ningún tipo de miedo. Noso-
tros mismos, cuando entrenamos a perros, lo hacemos 
con ausencia de miedo. Lo que no podemos es perder 
la perspectiva de que, más allá del miedo a algo físico, 
puede existir el miedo a una exigencia alta a compor-
tamientos que te pueden dañar físicamente. El perro 
no tiene miedo a ti, pero acaba siendo dañado, o sea, 
podríamos hablar de un miedo implícito. Hay que ser 
muy cuidadoso con ese tema.

Entonces, a la pregunta del descanso, si es posible el 
descanso en el circo, en los perros: claro que es posible 
el descanso. Un perro, si no descansara durante siete 
días, moriría. Pero aquí lo importante es destacar que 
el descanso no es el adecuado. Si no estuviera delante 
de ustedes, emplearía una palabra para definir ese des-
canso: es una..., me lo guardo, me lo callo, pero ustedes 
me entienden, ¿vale? Un perro que no descansa siete 
días muere, eso es así de rotundo. Además hay que ha-
blar muy brevemente del bienestar de ese descanso. En 
Barcelona, por ejemplo, prohibimos que los perros vi-
van en una terraza o atados. Entonces; creo que el pa-
ralelismo es lógico y es entendible fácilmente.

La diferencia entre comportamientos caninos en el cir-
co o en centros caninos..., creo que era una pregunta 
sobre si los problemas que pueden aparecer en un cen-
tro canino son los mismos que los que pueden apare-
cer en un circo. Rotundamente, pueden coincidir los 
mismos problemas, pero hay una cosa que no se pue-



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  30

de cambiar: en un perro que vive en un domicilio o en 
un centro canino, las circunstancias pueden mejorar,  
es más factible la estimulación mental, la generación de 
unos paseos adecuados, unos entornos adecuados. En 
la vida del circo esa posibilidad no existe.

Entonces, aunque hablemos del mismo problema, hable - 
mos de estrés, para nosotros, cuando tratamos problemas  
de conducta, es más fácil cambiar un problema en un 
domicilio informando al propietario de qué necesita 
su perro que, en cambio, un problema estructural, co-
mo el del circo, en el cual no se puede cumplir lo que 
necesita un perro, empezando por dónde vive.

Preguntaron por aquí que los perros viven y conviven 
con sus dueños. Bien, en lo que he visto de transpor-
tes, no sé si el dueño cabe ahí dentro; entonces, la pa-
labra «convivir»... Yo lo tengo muy claro: mis perros 
trabajan conmigo, viven conmigo, son parte de mi fa-
milia. Después de trabajar, duermen en el sofá; cada 
día salimos a pasear y nos preocupamos de que estén 
con otros perros; pueden correr, pueden ejercitarse; 
pueden elegir estar un rato conmigo o estar con otros 
perros. Creo que eso está vetado a los perros del circo. 
Es uno de los motivos principales por los que nos es-
tamos oponiendo.

Y, para acabar, no tengo ni idea de normativa sobre 
transporte –no tengo ni idea. Lo que pasa es que creo 
que no me he explicado muy bien, en mi ponencia. El 
problema ya no es solo que un día te transporten de 
manera inadecuada, el problema es la frecuencia: cada 
día está ocurriendo eso. Y el problema también ya no 
es solo el transporte, el problema es que, además de 
transportarte con unas condiciones dudosas, vives ahí, 
es que luego no puedes tener lo que un ser vivo con las 
características de un perro necesita, ¿entendéis? En-
tonces, ese es mi planteamiento.

Espero haber respondido a todas las preguntas.

El president

Moltes gràcies, senyor Vidal. Senyor Fatjó.

Jaume Fatjó Ríos

Hola, gràcies. Jo intentaré també respondre amb la 
major brevetat possible. Jo crec..., intentaré sintetitzar 
algunes de les preguntes que m’han fet, i penso que, 
fent aquesta síntesi, hi ha com tres passos que són els 
importants.

El primer de tots, i una mica arran del que deia el Jor-
di, aquest concepte d’«empatia»: penso que és impor-
tant per un motiu, perquè un dels elements fonamen-
tals de l’empatia, més enllà de la identificació –primer 
t’has d’identificar amb l’altre, has de preocupar-te per 
l’altre–, és posar-te en el lloc de l’altre. I, històrica-
ment, aquest pas que científicament s’ha fet nosal-
tres pensem, molts dels veterinaris i dels biòlegs, dels 
cien tífics que treballen en benestar animal, que encara 
no s’ha donat a la societat, aquest pas de dir: «A veu-
re, no ens ha de preocupar el que jo penso que està bé 
per a l’animal. La pregunta que ens hem de fer és: ai-
xò que jo penso que està bé realment respon a allò que 
per a l’animal és important?, a allò que per a l’animal 

és crític a l’hora de garantir el seu benestar? Jo potser 
puc fer una despesa enorme en el meu animal de com-
panyia en coses que per a ell són irrellevants, i potser 
estic deixant de banda aspectes que són fonamentals 
per al seu benestar.»

Aquest és el primer element que ens hem de plantejar 
a l’hora d’atacar una qüestió com la que tenim avui so-
bre la taula, que és: primer, què és el que realment ga-
ranteix o posa en perill el benestar d’aquests animals? 
I, per tant, una de les preguntes que em feia vostè és: 
jo estic convençut que la gent que està..., o que molta 
gent que està al circ pensa i s’estima els seus animals. 
Perquè, a més, jo com a veterinari això ho he vist: 
en moltes situacions en les quals s’ha comès, potser, 
un maltractament objectiu d’un animal, la persona no 
pensava que estigués fent res de dolent. Ara, nosaltres 
aquest error no el podem cometre, perquè nosaltres sa-
bem que hi ha condicions associades a la vida del circ 
que impacten en el benestar. Per tant, nosaltres, aquest 
exercici sí que el podem fer i el podem fer des d’una 
perspectiva científica i objectiva.

Que les persones que estan al circ pensen que possi-
blement estan cuidant els animals bé, n’estic conven-
çut, en la majoria de casos. Ara, també és la nostra fei-
na, potser, replantejar-nos aquesta situació.

Un altre dels elements, després d’aquest reconeixe-
ment, és... Al final, hi han dues qüestions, aquí, im-
portants, i als veterinaris a això ens hi enfrontem sem-
pre que tenim una qüestió com aquesta al davant: una 
és com podem garantir..., en primer lloc, quines són 
les condicions que necessiten aquests animals per es-
tar bé? I, una mica sintetitzant el que els comentava 
abans, fent-ne una síntesi molt ràpida, la conclusió se-
ria que, tenint en compte les característiques inherents 
del circ, la seva naturalesa itinerant, la pressió amb la 
qual moltes persones poden estar en alguns moments 
per garantir uns determinats resultats, i la pròpia natu-
ralesa de les espècies que hi estan implicades, aquesta 
sèrie d’elements en conjunt, a mi, com a veterinari, em 
fan pensar que jo no puc garantir, li diria que, virtual-
ment, en la immensa majoria de casos, que aquest 
entorn de circ proporcioni uns elements compatibles 
amb un benestar adequat per als animals que hi parti-
cipen. Aquesta seria la segona qüestió.

I la tercera... A banda del cost, que comentaves, Jordi, 
abans. El cost seria desorbitat i, en molts casos, des 
d’un punt de vista objectiu i pragmàtic, inassumible, 
perquè, com deies abans, vull dir, espais de tres mil 
metres quadrats per a un animal, això no hi ha ningú 
que ho pugui garantir, perquè va més enllà de la lògica 
del que és la realitat del circ.

Per últim, el control. Es pot controlar? Sí, de fet, el ben-
estar animal es basa en això. El benestar animal es 
basa en dues coses, avui dia: una és millorar la forma 
de tractar l’animal, i l’altra és establir uns mecanis-
mes de control per a la gent que no ho fa bé. Doncs, jo, 
com a veterinari, si vostès em demanessin un informe 
tècnic de com fer això, els diria: clar que es pot fer, i, 
a més, veterinaris que volen treballar n’hi ha molts, 
però el cost seria penso que inassumible; és una situa-
ció que penso que no respon a qualsevol aproximació 
pràctica.
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Després, em feien –ja per acabar– alguna qüestió con-
creta sobre la qüestió de «domèstic», «no domèstic», 
i altres àmbits en els quals, doncs, també hi ha qües-
tions referides a benestar animal. Bé, el tema d’avui 
és els animals al circ. La discussió en altres àmbits 
penso que no és el que estem debatent avui, però sí 
que és veritat que hi ha un factor que jo penso que ens 
pot ajudar molt, quan hi han qüestions de benestar, a 
prendre una decisió ponderada, i és –si ho haguéssim 
de resumir–: la tendència avui dia, amb relació al ben-
estar animal és una; és: una vegada hem acceptat que 
una determinada intervenció en animals està justifica-
da des del punt de vista del benefici, l’obsessió no no-
més dels científics sinó dels tècnics i, en certa manera, 
també de vostès per les normatives europees, és reduir 
al màxim, minimitzar al màxim l’impacte negatiu que 
aquesta determinada acció pugui tenir en l’animal. 
I quan aquesta reducció en l’impacte negatiu, junta-
ment amb el potencial benefici, dóna un resultat ne-
gatiu, és a dir, quan al final arribem a la conclusió que 
això no té un benefici i, a més a més, no sabem com 
reduir l’impacte que tenim en l’animal, l’única alter-
nativa que ens queda és descartar-la.

I penso –i aquesta sí que és la meva opinió personal 
com a veterinari, eh?– que, si tenim aquests dos ele-
ments, posem aquests dos elements en combinació, 
què ens aporta el circ? Que ja els he dit abans el que jo 
pensava que aporta: és només una perspectiva lúdica. 
I quines maneres podríem tenir per reduir l’impacte 
que té objectiu en els animals? Penso que no hi ha ma-
nera de fer-les compatibles. I, per tant, l’única resposta 
tècnica que a mi se’m posa damunt de la taula és que 
és una activitat amb animals que no té sentit.

El president

Moltes gràcies, senyor Fatjó. I passo la paraula al se-
nyor Portabella.

Jordi Portabella i Calvete

Intentaré contestar tres coses, per no allargar-me molt. 
La primera és la més conceptual, que és la que jo he 
intentat transmetre. És a dir, jo crec que estem en un 
moment de la història de la humanitat en el qual ens 
estem replantejant la relació que té l’espècie humana 
amb el planeta, i això passa amb factors, diguem-ne, 
biòtics, és a dir, vius, i amb factors abiòtics, per exem-
ple, canvi climàtic. I no podem deixar al marge d’això 
els éssers vius del planeta; o sigui, no podem tenir un 
gran discurs sobre com pal·liar el canvi climàtic i com 
recuperar el gruix de la capa d’ozó i deixar al marge la 
resta d’éssers vius que hi han al planeta.

I, per tant, a mi em sembla que aquest és l’element on 
es contextualitza aquesta comissió, o qualsevol altra 
que féssim per un altre motiu, en la qual estiguéssim 
parlant d’altres éssers vius que hi han al planeta, que, 
per sort, en són molts.

Segona, la valoració a la pregunta que em feia el dipu-
tat Oriol Amorós, i que la hi agraeixo. El 2003 es va 
aprovar per unanimitat, a l’Ajuntament de Barcelona, 
que als circs no hi haguessin animals salvatges –per 

unanimitat. En el Govern hi havia el Partit Socialista, 
Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alternati-
va i Esquerra Republicana de Catalunya; a l’oposició 
hi havia el Partit Popular, Convergència i Unió. Es va 
aprovar per unanimitat.

Conseqüències de l’aprovació aquesta? Tornaré a dir el 
mateix que he dit abans: jo cada any, com a mínim, vaig 
una vegada al circ i fa més d’una dècada que no vaig a 
circs en què hi hagin animals. Per tant, la valoració 
cultural, de riquesa cultural, és igual o millor, i per 
això hi han més de cent seixanta municipis que han 
rebutjat tenir circs amb animals i en els quals el circ 
sempre és benvingut.

Però, ho he dit abans, és un problema, això dels circs 
amb animals, per als municipis. És a dir, no és tan fà-
cil, trobar un espai. Aquí segur que hi ha molts dipu-
tats i diputades que són o han estat regidors i regido-
res, i ho saben. Tenir un nucli zoològic, diguem-ne, 
transitori, a la ciutat et fa buscar una sèrie de carac-
terístiques que són difícils de trobar, perquè, clar 
–abans he posat l’exemple del camp de futbol, o, és 
igual, d’una esplanada–, tu no pots dir-li: «Bé, escol-
ta, aquí ja m’hi caps, no? Vinga, aquí mateix.» Perquè, 
és clar, necessites unes condicions, diguem-ne, de sub-
ministrament d’aigua, d’evacuació de fluids, d’inten-
tar evitar, diguem-ne, que no hi hagi impacte acústic, 
qüestions d’olors, sanitaris. Tot això a un ajuntament li 
representa..., bé, aquell inspector que no tenim, desti-
na’l a mirar a veure com ho fa.

Per exemple, va haver-hi un cas clamorós amb uns coco-
drils. Quan es va aprovar això –sempre passa el mateix, 
no?–, quan es va aprovar aquesta legislació, el 2003,  
a l’Ajuntament de Barcelona... Vostès saben que el 
Fòrum de Barcelona, en un 75 per cent, és territori de 
Sant Adrià de Besòs, i un 25 per cent és territori de Bar-
celona. Llavors va haver-hi un circ que portava ani-
mals que es va instal·lar en la part del 75 per cent de 
Sant Adrià del Besòs, que encara no havia aprovat, i 
que arran d’això ho va aprovar, que no hi podia haver 
circs amb animals. I va aparèixer amb un cocodril que 
va resultar que era una espècie protegida. I, és clar, es va 
produir un gran problema.

És a dir, no menystinguin, des del punt de vista muni-
cipal, el que significa un nucli zoològic itinerant, per-
què porta moltes dificultats i sobrecostos.

Hi ha una cosa que..., i amb aquesta acabaré. Quan 
em diuen: «Hi ha un espai suficient, a Barcelona?» Jo 
em torno a remetre a les condicions amb les quals es-
tan al zoo, que he presentat com una situació inter-
mèdia. Llavors, la diputada del Partit Popular, i amb 
això empalmo, contesto i acabo, em diu: «Vostè creu 
que hi ha benestar, en el Zoo de Barcelona?» Miri, jo 
crec que els zoos estan en una evolució molt clara, en 
la qual, doncs, s’augmenta l’espai, com es pot veure, 
s’augmenta la consideració... Al Zoo de Barcelona, el 
80 per cent d’aquests 2.200 animals que vostè té aquí 
formen part d’espècies amb algun grau de protecció, 
no d’espècies en risc d’extinció, que això és el màxim 
grau, però hi han diferents graus de protecció dels 
animals. Doncs, el 80 per cent dels individus que hi 
han al zoo formen part d’espècies amb algun grau de 
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protecció, perquè no està garantida la seva continuïtat 
o la seva viabilitat, d’acord?

Què acabarà passant, amb els zoos? Els zoos s’aca-
baran convertint en santuaris, i s’incorporarà la intel-
ligència virtual en les seves representacions. És més, 
Barcelona en aquests moments té programat un nou 
aquari, i ja s’hi incorpora la visió dels animals amb 
intel·ligència artificial. Els zoos sempre aniran evolu-
cionant cap aquí. Vostès, en el zoo, d’aquí a dos, tres 
anys, aniran al delfinari i veuran dofins fets amb intel-
ligència artificial en el 22@. La tendència és aquesta.

Això vol dir que hem de liquidar tots els animals? Ho-
me, és clar que no –és clar que no. Però aquesta ma-
teixa tendència, que és una tendència mundial, és una 
tendència que també ha d’arribar en les altres..., com 
ho diria?, en les altres activitats que comporten ani-
mals. I el temps va cap aquí i anirà cap aquí. Perquè 
hi han situacions que ja no podem acceptar, com a es-
pècie humana, de coses que passaven fa deu, quinze 
o vint anys, que dèiem: «Bé, sí, escolta, total, no n’hi 
ha per a tant.» Ara sí que n’hi ha per a tant, perquè 
en som conscients, i per això passa el que passa, per 
exemple, als Estats Units.

I, és clar, la pregunta –i amb això acabo, li ho prome-
to, president–: si vostè qüestiona la relativitat del ben-
estar animal dels animals que hi han al zoo, que ho 
trobo just, si els circs no poden reproduir aquestes di-
mensions, diguem-ne, en metres quadrats per animals, 
ni els costos en alimentació, es pot qüestionar, llavors, 
el benestar animal en els circs, també? Doncs, d’això 
parlàvem.

El president

Molt bé, moltíssimes gràcies a les intervencions. I hem 
d’agrair-los especialment les seves aportacions, i donar 
pas a una altra tanda de quatre intervencions, que hem 
de vetllar, també, pel benestar de la comissió, que pu-
gui menjar amb una certa qualitat, eh?, i llavors repren-
dre-la a la tarda.

Per tant, moltíssimes gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i deu 
minuts i es reprèn a dos quarts de dues i un minut.

El president

Molt bé, reprendríem la comissió.

Compareixences
acumulades de Marta Tafalla, Jordi 
Casamitjana, Anna Mulà i Leonardo Anselmi 
Raffaeli relatives a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00741/10, 353-00730/10 i 353-00811/10)

I ho farem començant per la intervenció de la senyo-
ra Marta Tafalla, doctora en filosofia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Senyora Tafalla, té la paraula.

Marta Tafalla González (doctora en filosofia 
per la Universitat Autònoma de Barcelona)

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats del Parla-
ment, membres de la Comissió d’Agricultura, persones 
convidades, molt bon dia, és un plaer ser aquí amb tots 
vostès.

Bé, atès que jo sóc professora de filosofia, i concreta-
ment de l’àrea d’estètica i teoria de les arts, voldria 
començar aquesta compareixença reflexionant sobre 
l’estètica del circ. El circ modern, nascut a Anglaterra 
el segle xviii, és una de les manifestacions artístiques 
més interessants i fascinants, i la millor prova rau en 
com ha inspirat artistes de moltes altres disciplines.

Dels valors estètics del circ en destacaria tres. El pri-
mer és que el circ expressa un cert ideal de llibertat. 
En una civilització com la nostra, basada en el seden-
tarisme, el circ recupera la nostàlgia pel nomadisme 
dels nostres avantpassats, i ho fa de manera festiva. El 
fet que el circ ofereixi el seu espectacle en una ciutat o 
poble i que després desmunti les carpes i marxi ator-
ga un caràcter efímer a aquest art, que ens presenta 
el plaer com quelcom fugisser que no podem retenir. 
Des que el circ existeix, ha estat un símbol d’inconfor-
misme i una celebració de les excepcions, del que no 
encaixa en les normes establertes.

El segon valor és que el circ ens ofereix allò que 
sembla impossible, que desafia les nostres creences 
i sorprèn els nostres sentits. En els espectacles dels 
acròbates, trapezistes, contorsionistes, escapistes, ma-
labaristes, empassafocs, faquirs, titellaires, ventrílocs, 
mags ja no regeixen les lleis de la lògica i de la física, 
sinó les normes dels somnis i la il·lusió que tot és pos-
sible. I aquí hi juga un paper especial el perill: els ar-
tistes de circ assumeixen riscos, i s’hi enfronten amb 
valentia i habilitat, i desperten la nostra admiració.

I el tercer valor és l’humor, que embolcalla els dos va-
lors anteriors amb la broma i la ironia, que arrenquen el 
riure del públic. Els pallassos combinen l’habilitat física 
amb l’enginy de la paraula, de manera que el circ no és 
només un art del cos, sinó també un art del llenguatge.

Com deia abans, aquests valors estètics han inspirat 
escriptors i artistes, per exemple, Charles Dickens: en 
la seva novel·la Temps difícils, Dickens retrata la indus-
trialització d’Anglaterra, i denuncia una societat ter-
riblement desigual i injusta, on l’únic futur de la gent 
senzilla és un treball esgotador que els roba les forces 
i les esperances. Com a contrast, proposa Dickens el 
món antic i lliure del circ, on la gent pot gaudir de la 
imaginació, la fantasia i l’alegria de viure.

De la mateixa manera, des de la segona meitat del se-
gle xix fins als nostres dies, el circ ha estat un mo-
tiu central per a generacions d’artistes. Renoir, Degas, 
Toulouse-Lautrec, Macke, Kirchner, Klee, Miró, Ma-
tisse, Calder, Walker Evans, Diane Arbus, Mary Ellen 
Mark, Cindy Sherman, Bruce Nauman –serien molts 
més, la llista és molt llarga– han intentat atrapar l’art 
fugisser del circ en les seves obres, i així ens han en-
senyat a apreciar-lo amb més deteniment.

Voldria subratllar, especialment, el cas de Picasso, qui 
va estudiar durant anys l’estètica del circ, i va crear 
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obres de gran profunditat simbòlica on reflexiona so-
bre la relació entre l’art i la vida. De fet, l’any 2006, el 
Museu Picasso de Barcelona va dedicar una exposició 
a Picasso i el circ, i va reunir tres-centes obres.

Al cinema hi trobem la mateixa fascinació, amb innu-
merables pel·lícules que transcorren dins de les carpes, 
des de Chaplin fins a Browning, Fellini o Álex de la 
Iglesia. Un cas paradigmàtic seria la cinta mítica de 
Wim Wenders El cel sobre Berlín, una obra filosòfica 
i lírica que reflexiona sobre la condició humana. Wim 
Wenders ens presenta un àngel que, enamorat d’una 
trapezista, decideix fer-se home. El món del circ, i es-
pecialment les acrobàcies dels trapezistes, simbolitzen 
en aquesta pel·lícula la possibilitat que la matèria i allò 
immaterial es trobin en harmonia.

Per tant, perquè el circ és una font inesgotable d’idees, 
de valors i d’emocions, és una manifestació artística 
que cal cuidar, fomentar i estudiar.

Ara bé, atès que el circ pretén generar aquesta atmos-
fera de màgia i de somni, els artistes de circ van creu-
re que portar animals i fer-los actuar a la pista, a les 
ordres del domador, reforçaria aquesta estètica oníri-
ca, més encara quan això es va començar a fer, els se-
gles xviii i xix, quan la majoria de la gent no havia 
vist mai abans aquests animals. El circ es convertia 
en l’espai màgic on una bèstia perillosa, arribada de 
terres exòtiques, balla seguint la música com si hagués 
estat encantada.

Els animals al circ fan coses que semblen impossibles, 
aquesta és l’estètica circense: un elefant fent equilibris 
en un tamboret, un lleó travessant un cercle de foc, un 
ós en bicicleta, un tigre cavalcant en un cavall obren 
la porta a un món surrealista on les lleis de la biologia 
semblen haver estat derrotades per l’art i la fantasia.

Tanmateix, aquest ús dels animals s’ha de criticar des 
de la mateixa estètica. L’estètica de la natura és una 
disciplina filosòfica que estudia com apreciem estèti-
cament la natura. Els principals filòsofs contempora-
nis especialistes en aquesta disciplina, com ara Allen 
Carlson, professor a la Universitat d’Alberta, al Ca-
nadà, o Yuriko Saito, professora a la Rhode Island 
School of Design, als Estats Units, afirmen que, si vo-
lem apreciar la natura d’una manera seriosa i profun-
da, l’hem d’apreciar com allò que ella és, i no com si 
fos una altra cosa. Per apreciar una muntanya, l’hem 
d’apreciar com la muntanya que és, no com si fos una 
obra d’enginyeria. Per apreciar un riu, l’hem d’apre-
ciar com el riu que és, no com si fos una carretera. 
Per apreciar el firmament nocturn, hem d’apreciar els 
estels com a estels, no com si fossin cuques de llum. 
Per apreciar una balena, l’hem d’apreciar com el ma-
mífer que és, i no com si fos un peix. Per apreciar un 
cavall, l’hem d’apreciar com el cavall que és, no com 
si fos una moto per fer acrobàcies. Per apreciar un llo-
ro, l’hem d’apreciar com el lloro que és, i no com si fos 
una joguina.

Per això, Carlson defensa que en l’apreciació estètica 
de la natura necessitem una informació bàsica proce-
dent de les ciències naturals. Apreciarem millor un pai-
satge natural, el firmament nocturn o els animals, si 
tenim accés a coneixements bàsics de ciència que ens 

ajudin a entendre el que ens mostren els nostres sentits. 
De fet, els documentals de natura, com els que realitza, 
per exemple, National Geographic, acostumen a unir la 
informació científica amb el plaer estètic.

Per això mateix apreciem millor els éssers vius quan 
estan al seu entorn natural. La bellesa d’un lleó s’apre-
cia a la sabana africana, perquè aleshores veiem com 
el color de la seva pell es confon amb el color de la 
terra, i també podem veure que, quan un mascle amb 
una gran crinera es passeja majestuós sota el sol, se 
li encén el cabell com si l’envoltés una aura de foc. 
A més, el veiem corrent, jugant, relacionant-se amb 
els seus, expressant la seva bellesa en les seves con-
ductes naturals.

En canvi, l’espectacle de circ consisteix justament que 
els animals realitzin conductes que mai no realitza-
rien per ells mateixos de forma espontània en el seu 
entorn natural. El que veiem, doncs, són animals obli-
gats a deixar de comportar-se com allò que són. El 
que veiem al circ no és un lleó actuant com a lleó que 
és, sinó un lleó al qual s’obliga a deixar de compor-
tar-se com un lleó, a violar els seus instints, a negar la 
seva pròpia natura. Se li impedeix viure, actuar i ex-
pressar-se com l’animal que és.

Així, doncs, cal entendre que, quan parlem de mal-
tractament als animals de circ, no es tracta simple-
ment que se’ls donin cops i se’ls causin ferides, o que 
no se’ls doni el menjar adient ni bona atenció veteri-
nària. No és només que se’ls tingui tancats en gàbies 
diminutes. No es tracta d’un maltractament contin-
gent, accidental, casual, que es podria corregir amb 
reglaments i mesures de control, amb gàbies una mica 
més grans. No és això. El maltractament és essencial 
al fet mateix d’introduir l’animal al circ, perquè l’es-
pectacle de circ consisteix a obligar l’animal a renun-
ciar a la seva pròpia identitat i, per tant, a trencar-lo 
psicològicament.

Els espectacles circenses amb animals es basen en 
una estètica del domini. L’ésser humà, mitjançant la 
figura del domador, demostra el seu domini sobre els 
animals, perquè aconsegueix esborrar la seva identi-
tat i forçar-los a realitzar conductes antinaturals. En 
aquesta estètica del domini, cobra força la ridiculit-
zació de l’animal: tota la noblesa, l’elegància, la for-
ça, la llibertat de l’animal salvatge han desaparegut, 
i el que trobem és un elefant o un ximpanzé disfres-
sat de pallasso que ha de fer riure el públic. L’animal 
que era una fera salvatge i perillosa, que ens podia fer 
mal, que ens feia por, ha estat vençuda i sotmesa, i ara 
sembla una joguina, sembla un titella; obeeix i se’l pot 
obligar a fer coses ridícules que ens facin riure. L’ani-
mal sotmès és objecte de broma i d’escarni, és la ridi-
culització del vençut, és la ridiculització de la víctima.

Es redueixen de tal manera els animals a ser joguines 
que arribem al punt que alguna gent els confon amb 
dibuixos animats, com va passar en la primera tanda 
de compareixences, quan el senyor Raluy va posar la 
pel·lícula de dibuixos animats Madagascar com a pro-
va que els animals es diverteixen, en el circ.

El filòsof alemany Theodor Wiesengrund Adorno, un 
dels grans teòrics del segle xx, va estudiar profusa-
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ment les formes el domini, també del domini de la 
natura, i ell afirmava que el domini consisteix, sobre-
tot, a generar oblit, i és justament això, el que passa al 
circ: l’animal dominat és un animal al qual s’obliga a 
oblidar-se d’ell mateix. Un elefant ha d’oblidar que és 
un elefant, ha d’oblidar la seva natura, la seva identi-
tat, la seva conducta, les seves necessitats, i sotmetre’s 
als capricis del seu domador. Per descomptat, quan un 
animal s’oblida d’ell mateix, emmalalteix, i si no rep 
ajut aviat, acabarà patint trastorns psicològics irrepa-
rables.

Per tant, als espectacles de circ amb animals trobem 
l’estètica de l’oblit, animals que han oblidat la seva 
identitat i un públic que també oblida el que és un 
animal. Així, els circs amb animals ens fan cecs als ani-
mals. En un espectacle de circ amb animals, el públic 
no pot apreciar la bellesa d’una girafa, un tigre o un 
lloro, el públic no aprèn quina mena d’animals són, com 
és el seu comportament, com és la seva intel·ligència, 
la seva forma de comunicar-se, les seves emocions, els 
seus llaços afectius amb el seu grup. Només veu ani-
mals que han oblidat la seva identitat, animals psico-
lògicament trencats.

Justament en un moment en què els éssers humans es-
tem provocant una extinció massiva d’animals, en què 
més de vint mil espècies d’animals i plantes estan en 
perill d’extinció, segons informa la Unió Internacio-
nal per a la Conservació de la Natura, el que succe-
eix als espectacles de circ amb animals és encara més 
greu, perquè hom contribueix a oblidar aquests matei-
xos animals que s’estan extingint. A la pista de circ els 
animals estan presents, però no es representen a ells 
mateixos, representen el seu propi oblit, fins al punt 
que alguna gent els confon amb els dibuixos animats 
de Madagascar.

Podem imaginar un món on ja no quedi cap tigre en 
estat salvatge i només quedin els que actuen als circs, 
deprimits i embogits?, on ja no quedi cap elefant en 
estat salvatge i només ens quedin figuretes de marfil i 
elefants disfressats dalt d’un tamboret? Si no canviem 
d’actitud, aquest és el ridícul futur que ens espera.

Però, més enllà d’aquestes raons estètiques contra els 
espectacles circenses amb animals, també tenim les 
raons ètiques. Encara que els animals ens puguin pro-
duir un plaer estètic, com ho fa tota la natura, és im-
moral reduir els animals a ser simplement una font de 
plaer estètic.

I aquí cal entendre quelcom fonamental: el que ens 
fascina estèticament dels animals és sobretot la seva 
aparença externa, però dins d’aquesta pell un animal 
és algú, un subjecte de la seva vida, un jo amb un cert 
grau de personalitat. I si ens centrem en els mamífers, 
els animals més explotats al circ, trobem éssers molt 
desenvolupats, amb un cert grau d’intel·ligència, vida 
emocional, vida social, memòria del seu passat, que 
quan són maltractats senten por, frustració i tristesa.

Crec que un bon testimoni es pot trobar en els xim-
panzés rescatats per la Fundació Mona, a Riude-
llots de la Selva. Set dels ximpanzés que ara viuen al 
santua ri havien actuat en circs, en xous de televisió 
i en publicitat. Tots van arribar a la Fundació Mona 

després d’històries terribles de captivitat i maltracta-
ment, i arrosseguen un patiment psicològic que els ge-
nera pors i trastorns de conducta similars als que tin-
dríem nosaltres en la seva situació.

Pensem en tot el patiment que acumulen els animals 
usats en els circs: se’ls extreu del seu entorn natural, o 
fins i tot se’ls cria en captivitat i, per tant, ni tan sols 
se’ls permet néixer en el seu entorn natural, l’entorn 
on podrien donar vida, a la qual estan adaptats per un 
procés d’evolució de milions d’anys. Es diu que el circ 
és molt antic, però la forma de vida dels animals, els 
seus instints, són molt més antics que qualsevol cultu-
ra humana. Encara que un exemplar neixi en captivi-
tat, no perd els seus instints salvatges, perquè passar 
de ser una espècie salvatge a una espècie domèstica no 
s’aconsegueix amb la doma d’un individu en una ge-
neració, sinó que requereix un procés, amb molts indi-
vidus durant moltes generacions, en què se substitueix 
la selecció natural per un tipus molt determinat de se-
lecció artificial.

A més, a aquests animals se’ls tanca en espais redu-
ïts i artificials i se’ls força a realitzar conductes anti-
naturals, i, com que de forma espontània no les volen 
aprendre, se’ls obliga a base de càstigs físics i psico-
lògics. Se’ls nega el menor grau de llibertat: no poden 
decidir on són, què fan, què mengen; no poden decidir 
relacionar-se amb els seus congèneres; no poden fugir 
de situacions estressants o que els fan por; no poden 
protegir-se ells mateixos o les seves cries; no poden de-
cidir absolutament res sobre les seves vides: tota la seva 
vida depèn del caprici dels seus domadors.

Els animals usats en el circ no són animals artistes, no 
volen ser artistes. Això és una visió completament an-
tropomòrfica dels animals. Els tigres o els elefants no 
surten caminant del seu hàbitat i truquen a la porta del 
circ perquè volen ser artistes i veure món. Els animals 
no fan poesia salvatge ni són companys de feina. Els 
animals no hi són voluntàriament, al circ, no han do-
nat el seu consentiment per estar al circ, hi estan obli-
gats, hi estan captius, per això estan engabiats, per ai-
xò estan encadenats.

En les anteriors compareixences, alguna gent del circ 
va argumentar que, si es prohibeixen els espectacles 
de circ amb animals a Catalunya, senten que se’ls fa 
fora de casa seva, però ells són els primers que han 
tret els animals fora dels seus hàbitats, per obligar-los 
a passar la seva vida engabiats.

Què hi guanyem, per tant, si posem fi als espectacles de 
circ amb animals a Catalunya? Els animals ho guanyen 
tot: la seva llibertat, el seu benestar, la seva dignitat, la 
seva identitat i la seva vida. Però no ens enganyem: el 
circ també hi guanya, si deixa d’usar animals, i això 
ho saben tots els circs que ja fa anys que hi han renun-
ciat arreu del món.

Recordeu que al principi us he parlat dels valors estè-
tics del circ. Bé, doncs, els espectacles amb animals 
traeixen els valors estètics del circ. Dèiem que el circ 
és un símbol de llibertat, però ho deixa de ser si té 
animals captius. No es pot ser un símbol de llibertat 
i anar pel món arrossegant gàbies. Dèiem que el circ 
és el regne de la màgia i dels somnis, però es conver-
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teix en un malson per als animals que són maltractats. 
Dèiem que el circ és una invitació a riure, però traeix 
l’humor si l’usa per celebrar el domini i la ridiculitza-
ció dels animals. Els espectacles amb animals traei-
xen l’essència, l’esperit més profund i més pur del circ. 
El circ es fa plenament circ quan és lliure d’animals.

Per tot això, avui us demano –i amb això acabo– tres 
afirmacions, tres sís: sí a l’art i l’estètica, sí al circ, sí al 
circ lliure d’animals.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies, senyora Tafalla. I ara passem la 
paraula a Jordi Casamitjana, que és etòleg. I el que li 
demano..., quan sentiu el «pip-pip-pip» vol dir que us 
deixo una mica més, però en aquest cas ens hem pas-
sat una mica, eh? Més que res que hi ha persones que 
tenen altres compromisos entremig, i a les quatre hem 
de tornar a començar a la tarda i, si no, no podríem 
fer-ho tot, d’acord?

Perdoni, senyor Casamitjana, no comptava, eh?, això 
–no comptava.

Jordi Casamitjana Costa (representant 
de la Fundació Franz Weber)

Moltes gràcies, president, membres del Parlament i 
públic assistent. Intentaré anar al més ràpid possible. 
Simplement presentar-me, primerament: sóc un etò-
leg, estic establert al Regne Unit des de fa vint anys. 
He treballat, durant aquests vint anys, en moltes orga-
nitzacions de protecció animal. En aquest moment tre-
ballo en una que s’anomena IFAW, en el tema d’aplica-
ció de lleis de protecció animal, però no els represento 
a ells, vinc com a independent, com un etòleg inde-
pendent.

M’han demanat la meva opinió sobre si l’ús d’animals 
en espectacles en circs s’ha de prohibir, basat en el fet 
que podria comprometre el seu benestar animal, més 
enllà del que és acceptable avui dia. Però, què es con-
sidera un benestar animal acceptable el segle xxi? Sa-
bem que la majoria de la legislació de benestar animal 
del món s’ha basat en les cinc llibertats de benestar 
animal fomentades per l’Organització Mundial de la 
Salut Animal, 2004, que ja s’han mencionat en aquest 
debat, i que són: la llibertat de fam i set, la llibertat de 
desconfort i malestar, la llibertat de dolor, lesió o ma-
laltia, la llibertat d’expressar comportament natural i 
la llibertat de por i angoixa.

La pregunta clau és la següent: hi ha aspectes de l’ús 
d’animals en els circs que podrien donar lloc a incom-
pliments de qualsevol d’aquestes llibertats de benestar 
animal? La resposta és: sí, bastants; específicament, 
l’ensinistrament, el transport, l’allotjament, la cria, 
l’actuació i el contacte amb el públic. No tindré temps 
de parlar de tots, però em concentraré en els punts en 
què l’opinió d’un etòleg és més acceptada.

Començaré amb l’ensinistrament. L’ensinistrament d’un 
animal per realitzar tasques que són bàsicament com-
portaments no naturals de l’animal –i si l’animal no rea-

litza trucs o comportaments inusuals, la seva actuació no 
seria considerada suficientment entretinguda– pot impli-
car la utilització de tècniques agressives que poden cau-
sar dolor, por i angoixa a l’animal, amb violació de dues  
de les cinc llibertats de benestar animal. Instruments 
com fuets o barres específicament dissenyats per infli-
gir dolor o por s’utilitzen durant l’ensinistrament, encara 
que poden estar prohibits en alguns països. I, tot i que 
teòricament és possible ensinistrar un animal utilitzant 
tècniques benignes en comptes d’adverses, la veritat és 
que els circs són empreses tradicionals, sovint dirigides 
per famílies que han utilitzat els mateixos mètodes du-
rant generacions, i els mètodes més tradicionals d’ensi-
nistrament d’animals als circs es basen en el que podrí-
em descriure com a coacció extrema.

Tot i que es poden utilitzar mètodes benignes, també, 
per exemple donar un sucre després d’un truc, sovint 
es combinen amb mètodes adversos, donant sucre si 
l’acció és correcta al mateix temps que donar un càstig 
si no ho és. Perquè l’absència de qualsevol càstig ob-
servat durant una actuació no implica que el càstig no 
va ser utilitzat durant l’ensinistrament, especialment 
perquè tal ensinistrament es produeix en privat, no en 
públic.

L’actuació mateixa pot ser una causa de problemes de 
benestar animal per dues raons principals. En primer 
lloc, perquè els animals es veuen sovint obligats a rea-
litzar conductes antinaturals que el seu cos no està 
dissenyat per suportar i, per tant, poden ocórrer lesions 
agudes o cròniques, especialment si els animals actuen 
sovint. Per exemple, animals quadrúpedes als quals es 
fa posar dempeus sobre dues potes, o a vegades només 
una, són propensos a patir massa tensió a les seves ar-
ticulacions, cosa que pot conduir a lesions.

La segona raó és que els animals es veuen obligats a 
actuar a través de coacció extrema, i les eines utilit-
zades per infligir dolor i por durant l’ensinistrament 
també s’utilitzen sovint durant les accions públiques. 
De vegades l’entrenador fa servir fuets i barres durant 
l’actuació, però no s’utilitzen molt, perquè l’animal ja 
en té por, atesa la seva experiència en el passat, co-
sa que significa que l’actuació es dóna sota un estat 
de por i malestar que incompleix llibertats de benestar 
animal.

Hi ha hagut nombroses investigacions encobertes, so-
bre la manera en què es tracten els animals del circ, 
que han mostrat abús animal. L’organització britànica 
Animal Defenders International va fer una investiga-
ció clandestina del 96 al 98 dels circs amb animals al 
Regne Unit, i va trobar que la violència cap a animals 
era comuna en la indústria circense allà. Tal violència 
es feia servir tant durant les sessions d’ensinistrament 
com quan es movien els animals, durant l’alimenta-
ció, la neteja, etcètera. La investigació d’Animal De-
fenders va trobar que el confinament extrem no es li-
mita a feres: cavalls i ponis passaven fins a un 96 per 
cent del dia lligats amb cordes curtes que limitaven el 
seu moviment, sovint davant d’un mur. Tigres i lleons 
passaven del 75 al 99 per cent en gàbies petites; els 
elefants passaven del 70 al 98 per cent encadenats per 
les potes, etcètera.
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Hi ha hagut nombroses documentacions d’animals dels 
circs que mostren comportaments anormals, que s’a-
nomenen «comportaments estereotípics», que són mo-
viments repetitius i inútils, com per exemple el ba-
lanceig del cos, passejar amunt i avall de la gàbia, o 
moviments repetitius amb el cap, que són indicadors 
reconeguts universalment que l’animal està patint 
conseqüències negatives de la seva vida en captivitat.

Però tots aquests problemes de benestar animal justi-
fiquen una prohibició de tots els animals als especta-
cles circenses, o només els animals salvatges, no els 
domèstics? No crec que des d’un punt de vista teòric 
puguem dir que els animals domèstics són menys pro-
pensos a patir en circs que els animals salvatges. En-
cara que sí que crec que els animals salvatges són més 
propensos a patir en captivitat, ja que són genètica-
ment menys predisposats a adaptar-s’hi, quan tal cap-
tivitat és un circ ambulant i els animals estan obligats 
a realitzar actes no naturals, llavors jo crec que els dos 
tipus d’animals poden patir igualment.

No obstant això, per tal d’abordar la qüestió des d’un 
punt de vista més pràctic, recentment jo vaig decidir 
investigar el tema directament. He vist i he analitzat 
setanta-cinc actes circenses d’animals domèstics dis-
ponibles en vídeo a la internet, d’onze tipus d’animals 
domèstics, però principalment cavalls, gossos i gats, 
realitzats per les empreses circenses mateixes o pel 
públic assistent.

Durant aquest estudi he trobat que en la majoria dels 
actes, dispositius adversos com fuets o barres es varen 
utilitzar. En la majoria d’ells els animals estaven ac-
tuant amb conductes antinaturals que podien conduir 
a lesions, com posar-se drets en dues potes. Només en 
una minoria d’ells els animals varen rebre recompen-
ses visibles pels seus trucs, com un sucre o una carícia, 
i en una proporció considerable d’ells es podien veu-
re senyals d’angoixa en les expressions facials i el llen-
guatge corporal dels animals. Per exemple, les orelles 
dels cavalls són un bon indicador del seu estat d’ànim, 
i en diverses ocasions vaig poder veure els cavalls amb 
les orelles apuntant cap enrere, que és un indicador de 
por, angoixa o agressió, precisament en els moments 
que l’entrenador els demanava fer la tasca més difícil.

Analitzem el cas dels cavalls en un espectacle circen-
se una mica més en detall, des d’un punt de vista eto-
lògic. L’acte més comú de cavalls en circs consisteix 
en un grup de cavalls movent-se en cercles al voltant 
d’una pista, amb l’entrenador al mig dirigint-los amb 
dues vares llargues, una de les quals acaba típicament 
amb un fuet. A part d’això, els cavalls a vegades pu-
gen amb les potes davanteres a petites plataformes, 
s’aixequen i es mouen cap endavant o endarrere amb 
dues potes, etcètera.

És aquesta una actuació totalment benigna en què els 
cavalls estan gaudint? Jo diria que probablement no. El 
que els entrenadors han fet és explotar algunes de les 
conductes naturals adverses dels cavalls a través de re-
forçament positiu, que és un mètode d’ensinistrament 
ben establert que no vol dir que sigui benigne. El «po-
sitiu» significa que s’ha donat un estímul a l’animal, 
benigne o advers. I «reforçament» significa que l’objec-

tiu és que el comportament es repeteixi, no que es pari. 
En aquest cas, les conductes naturals adverses explota-
des són la reacció de fugir d’un atac d’un depredador. 
Els cavalls, com molts herbívors, que viuen en ramats, 
fan servir com a defensa principal el fet de fugir a alta 
velocitat, que no només els allunya del depredador..., 
però el fet que ho facin juntament amb el ramat afegeix 
una protecció addicional. A l’escenari del circ, galopar 
en cercles a la pista és un equivalent del mateix meca-
nisme defensiu. I on està el depredador? El depredador 
és l’entrenador al mig, i les seves dents són el fuet.

I què passa en la natura quan els cavalls ja no poden 
escapar d’un depredador que els persegueix? Llavors, 
l’últim recurs és intentar expulsar-los amb les potes. En 
el cas dels circs, posar-se dempeus, amb les dues po-
tes, enfrontant-se a les accions específiques del fuet, és 
l’equivalent d’aquesta acció defensiva contra els depre-
dadors.

Per tant, es pot argumentar que l’acte clàssic de cavalls 
en un circ pot ser una ritualització de defensa contra un 
atac de depredador, que és una cosa de què el cavall no 
gaudiria.

És molt possible que quan s’observa tal acte en públic 
el fuet es fa servir de forma suggestiva i fins i tot no 
entra en contacte amb el cavall, però el comportament 
ja ha estat gravat a la ment de l’animal durant l’ensi-
nistrament, amb una tècnica que s’anomena «condici-
onament clàssic». En aquest cas, els cavalls es recor-
den de la mala experiència de l’ensinistrament, que és 
una mala experiència de per si.

En conclusió, la meva opinió és que l’ús d’animals en 
espectacles circenses, tant salvatges com domèstics, 
s’hauria de prohibir, perquè és probable que el seu 
benestar sigui afectat negativament més enllà del que 
es considera acceptable avui dia. I la naturalesa itine-
rant dels circs fa gairebé impossible desenvolupar un 
sistema regulador suficientment eficient que garantei-
xi –i ho repeteixo: garanteixi– un bon benestar a tots 
els animals en circs.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Casamitjana. I ara passem la 
paraula a la senyora Anna Mulà.

Anna Mulà Arribas (representant de la Comissió  
de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi  
d’Advocats de Barcelona)

Bon dia, senyor president, membres de la Comissió d’A-
gricultura, senyors diputats del Parlament i persones 
convidades. La presentació i debat d’aquesta proposi-
ció de llei es fa seguint una llarga trajectòria legisla-
tiva d’aquest Parlament, en la direcció sempre d’anar 
incrementant la protecció dels animals.

Només en matèria d’espectacles, inicialment la Llei de 
protecció dels animals, de l’any 1988, va prohibir les 
baralles de gossos i galls, i el tir al colom, i en els úl-
tims anys s’hi han afegit les matances públiques d’ani-
mals el 2003, les atraccions firals giratòries amb animals 
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vius lligats i altres assimilables el 2006, i les curses de 
braus i altres espectacles taurins sense sang el 2010.

En aquest recorregut, Catalunya destaca també per ser 
l’única comunitat autònoma que ha reformat la condi-
ció jurídica dels animals en el seu Codi civil, a través 
de la Llei 5/2006, per deixar de ser considerats coses, 
i reconeix que estan sota la protecció especial de les 
lleis, després d’haver-los reconegut la capacitat de sen-
tir, i s’iguala, per tant, al model normatiu d’Àustria, 
Alemanya o Suïssa, i també França, que ha reformat 
el seu codi civil en aquest sentit el passat mes d’abril.

A nivell mundial, la consciència social sobre la pro-
tecció dels animals va en augment: el desenvolupa-
ment legislatiu i les mesures públiques preses que in-
trodueixen millores per als animals són progressius i 
ferms. En concret, en els últims anys, la preocupació 
social per l’ús d’animals en el circ és primordial, i s’ha 
anat avançant amb prohibicions totals o parcials.

A Catalunya, a nivell legislatiu podem afirmar que els 
circs amb animals ja van ser prohibits per la legislació 
catalana mitjançant la Llei de protecció dels animals 
l’any 1988, ja que aquest cos legislatiu prohibeix ex-
pressament en l’article 6 l’ús d’animals en espectacles 
si els poden ocasionar sofriment, burles, o si poden ser 
objecte de tractaments antinaturals, com de facto, se-
gons ens han explicat avui, succeeix en els circs.

Però els actuals coneixements científics sobre l’exis-
tència de patiment i el comportament desnaturalitzat 
de les actuacions dels animals en el circ, el rebuig so-
cial resultant de l’augment d’una major consciència 
i sensibilitat en aquesta matèria, i la tendència de la 
trajectòria legal que ha viscut Catalunya durant tots 
aquests anys podríem dir que motiven la inclusió ex-
pressa d’aquesta prohibició.

Una qüestió que va suscitar l’atenció d’aquest tema a 
Europa van ser el recurs presentat pel circ alemany 
Circus Krone, i altres accions legals, també, per part 
de l’Associació Europea de Circ, contra la prohibi-
ció del Govern austríac de l’ús d’animals salvatges en 
circs, que va donar lloc al posicionament definitiu de 
la Unió Europea sobre si són legals o no aquest tipus 
de prohibicions per part dels estats membres.

La Comissió Europea va afirmar, en una resposta a una 
pregunta parlamentària feta per l’eurodiputat Richard 
Howitt el 27 de maig del 2011, que la prohibició consti-
tueix una restricció a la lliure prestació de serveis, però 
que aquestes restriccions només poden estar justifica-
des per raons imperioses d’interès públic, com poden 
ser el benestar i la protecció dels animals. No ens estra-
nya gens aquesta resposta, després que l’article 13 del 
tractat reconeix que els animals són éssers que senten, 
i no coses, com també va reconèixer aquest Parlament.

La regulació que seria aplicable a Catalunya, referent 
als animals captius en el circ, provinent de la legisla-
ció de la Unió Europea, legislació estatal i catalana, no 
inclou expressament aspectes sobre protecció d’aquests 
animals. Però els animals del circ sí que compten amb 
una regulació des del punt de vista autoritzatori, de re-
gistre de nuclis zoològics, identificació dels animals, 
aspectes de seguretat, certes condicions de transport 

–només, molt poquetes, de condicions de transport–, 
requisits sanitaris per al seu desplaçament i control del 
seu comerç, si es tracta d’espècies amenaçades.

Seria un gran error tècnic legislatiu ara, doncs, regu-
lar el suposat benestar dels animals en el circ. Raons 
que motiven aquesta consideració: en primer lloc, una 
regulació podria anar en contra de la Llei de protecció 
dels animals segons les previsions que ara indicaré, 
molt clara respecte al tracte que cal donar als animals.

En primer lloc, la llei considera els animals com a és-
sers vius, dotats de sensibilitat física i psíquica, de mo-
viment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, 
atenent les seves necessitats etològiques, en procuri el 
seu benestar. Doncs, bé, hem pogut comprovar que en 
els circs no s’atenen aquestes necessitats etològiques ni 
biològiques, no es respecten les seves necessitats socials 
ni de comportament, ni tenen llibertat per expressar el 
seu comportament natural ni la seva naturalesa pròpia.

En l’articulat de la llei també es prohibeixen diver-
ses accions vers els animals, com provocar-los sofri-
ments, estats d’ansietat o por; mantenir-los en instal-
lacions indegudes; limitar-los el moviment que els és 
necessari; sotmetre’ls a treballs inadequats, o mante-
nir-los en locals en condicions de qualitat ambiental, 
soroll, etcètera, doncs, que els puguin afectar física-
ment i psicològicament. Totes aquestes circumstàncies 
es donen en un circ, per la qual cosa també estaríem 
davant d’un supòsit de prohibició i de no-regulació.

En segon lloc, tenim exemples de prohibicions d’altres 
països que van passar per una regulació prèvia, com 
per exemple Bèlgica, que finalment ho va prohibir el 
2013, i d’altres països que estan considerant, debatent 
o tramitant iniciatives legals encaminades a una pro-
hibició, i que ja comptaven amb una regulació, com 
per exemple Alemanya o Anglaterra. Per tant, la ten-
dència no és regular, sinó prohibir.

En tercer lloc, la societat, a través dels respectius re-
presentants locals, han optat directament per prohibir 
en els seus municipis, en lloc de regular. El debat al 
territori no s’ha centrat a regular, sinó a prohibir. Una 
gran part de la població catalana, i en concret un 65 
per cent, ja viu en una localitat on aquestes activitats 
no estan permeses, i ara regular d’alguna manera seria 
trair la voluntat d’aquesta àmplia majoria.

Ara bé, cal fer una precisió sobre l’abast de la prohi-
bició, perquè el text de la proposició de llei inclou tots 
els animals i, si bé les mocions municipals s’han diri-
git majoritàriament a incloure només animals salvat-
ges a la prohibició, per inèrcia, imitació, manca, so-
bretot, de debat profund com el que aquest Parlament 
ens permet fer sobre qüestions tan primordials que 
afecten animals domèstics que avui ens han explicat 
els experts en etologia i comportament, la llei catala-
na, no ho hem d’oblidar, l’actual, exigeix com a fina-
litat i deure de les administracions assolir el màxim 
nivell de protecció dels animals.

Tot això motiva que ara es faci un pas més enllà i que 
s’hi incloguin tots els animals, en consonància, també, 
amb la trajectòria que hem vist a Catalunya i després 
del que hem escoltat, perquè si la natura no va exclou-

Fascicle segon



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  38

re als animals domèstics del patiment, no veig per què 
els humans els hem d’excloure de la protecció legal.

Hem de fer una menció expressa a la llei estatal 32/2007, 
de 7 de novembre, per la cura dels animals en la seva 
explotació, transport, experimentació i sacrifici, apli-
cable també a Catalunya, que considera els circs amb 
animals, segons la definició de l’article 3, com explo-
tacions, juntament, d’acord amb la mateixa definició, 
amb els escorxadors, els establiments destinats a la 
utilització d’animals per a experimentació i les instal-
lacions en les quals es crien animals de producció per 
a qualsevol fi comercial o lucratiu.

Per tant, els circs amb animals legalment són consi-
derats explotacions. Quines conseqüències té aques-
ta consideració? Doncs, seguint la indicació de la llei, 
l’article 4 diu: «A totes les explotacions, les adminis-
tracions han d’adoptar les mesures per assegurar que 
els animals no pateixin dolors, sofriments o danys 
inútils», i aquest és un dels principis que regeixen les 
normatives de benestar animal.

Per tant, en totes aquestes activitats, la seva protecció 
s’encamina a evitar patiments innecessaris, perquè ac-
tualment causar un cert grau de patiment a un animal 
és necessari des del punt de vista legal, absolutament 
reprotxable èticament, si existeix una raó de pes ma-
jor que la d’evitar tot tipus de patiment a aquell animal 
que ho justifiqui, i per això es fan regulacions, com 
per exemple, doncs, la producció d’aliments o un fàr-
mac, i que en el nostre cas es traduiria a cobrir una fi-
nalitat lúdica, estètica, de diversió o d’entreteniment.

Per adoptar les mesures per assegurar que els animals 
no pateixin inútilment, s’han de tindre en compte les 
necessitats fisiològiques i etològiques, d’acord amb 
l’experiència adquirida, i els coneixements científics, 
i també la normativa comunitària o la que sigui d’apli-
cació. És a dir, veiem com, en definitiva, el termòme-
tre per mesurar si cal una regulació o una prohibició 
són els coneixements científics sobre les necessitats 
dels animals, l’experiència adquirida i la normativa 
d’aplicació.

La conclusió a la qual hem d’arribar és que la presèn-
cia d’animals en circs ha de desaparèixer una vegada 
es coneixen les necessitats dels animals que estan en el 
circ, que en cap cas comporta viure en permanent cap-
tivitat; es disposen de coneixements de caràcter cientí-
fic sobre el grau de patiment d’aquests animals, que no 
poden expressar el seu comportament natural; 3, apli-
cant el dret comunitari, que ja hem dit que reconeix la 
seva naturalesa d’éssers que senten, i, 4, el dret cata-
là, que prohibeix els espectacles on els animals rebin 
tractaments antinaturals i altres accions que suposin 
patiment o maltractament als animals, i que avui dia 
existeix un ampli consens per avalar una no-regulació 
de les condicions de benestar animal i optar per una 
prohibició, ja que el patiment infligit als animals per 
a finalitats lúdiques ja no és acceptable per la societat.

Sí que consten denúncies interposades davant les di-
ferents administracions de la Generalitat i municipals 
per vulneració de la Llei de protecció dels animals per 
part de circs instal·lats a Catalunya. Els he facilitat a 
tots els grups parlamentaris dos exemples molt clars: 

una denúncia al Circ Catalunya al Maresme, a l’octu-
bre del 2011, on es poden veure els animals amb signes 
de patiment i maltractament en recintes i instal·lacions 
molt inadequades –l’Ajuntament de Premià arran de 
la denúncia va prendre mesures perquè no tornessin a 
succeir, també tenen aquesta còpia–, i després una al-
tra denúncia al Circo Italiano on es poden veure fins i 
tot gossos dàlmates amb ferides als ulls, al cap i al cos 
amuntegats en gàbies.

Els darrers anys també s’han instat diversos expedients 
de denúncies que han donat lloc a decomisos d’ani-
mals de circs instal·lats a Catalunya, ja sigui per no 
disposar de la documentació corresponent d’acord 
amb la convenció internacional d’espècies amenaça-
des, que és la CITES, ja sigui per trobar animals en 
els circs en condicions de greu confinament, desnutri-
ció i inanició, ja sigui per trobar animals abandonats 
durant anys en carromatos, que han hagut de ser res-
catats, i vull destacar, també, aquell episodi d’abando-
nament d’un cadàver d’elefant al municipi de Tortosa.

A les conferències de les parts del conveni internacio-
nal CITES, que és l’òrgan decisori integrat pels cent 
vuitanta països que en formen part, i que es reuneix 
un cop cada tres anys a una ciutat diferent del món 
–jo vaig assistir a aquesta conferència de les parts ce-
lebrada a Bangkok el 2013–, la Secretaria de CITES 
presenta un informe que examina les infraccions re-
lacionades amb l’aplicació de la convenció. En aquest 
informe la secretaria va observar que la quantitat d’in-
fraccions a la convenció que cometen els circs ha as-
solit proporcions alarmants.

En els informes posteriors també assenyala la secre-
taria que se segueix comerciant il·legalment sense do-
cuments de CITES o amb documents no vàlids. Ai-
xò sembla que és una constant i un problema que no 
s’ha solucionat des d’aleshores, ja que en nombroses 
ocasions també el Seprona es queixa de la dificultat o 
impossibilitat de comprovar la documentació dels ani-
mals nascuts en circs, fins i tot, qüestió que va emfatit-
zar la veterinària del Consell de Veterinaris de Cata-
lunya que va comparèixer al Parlament, i que va titllar 
la situació, fins i tot, de problemàtica i escabrosa.

Amb relació a les previsions legals sobre el destí dels 
animals abandonats o en situació irregular, només 
existeix normativa, amb relació als circs decomissats, 
de les espècies amenaçades CITES, que són nombro-
ses en els circs. Es tracta del Reial decret 1333/2006, 
segons el qual sempre que es decomissi un animal cal 
portar-lo o a un centre de rescat o a un establiment 
habilitat per a la seva custòdia, com pot ser un zoo-
lògic, i en cas que no es pugui reubicar l’animal o no 
es pugui reintroduir en el seu medi natural, com real-
ment succeeix amb els animals dels circs, la normati-
va t’ofereix diverses alternatives: una és deixar-lo en 
poder del presumpte infractor, com realment succeeix 
en moltes ocasions; l’altra és cedir l’animal per a fins 
d’investigació, i l’altra és eutanasiar-lo. És aquest el 
protocol normatiu a seguir.

Quina és la realitat? No hi ha centres de rescat de cai-
re públic –només n’hi ha un que hagi signat un con-
veni de col·laboració amb l’Administració competent 
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i és de primats, està a Alacant–, ni cap altre per co-
brir tots els casos, i els animals en una situació il·legal, 
com he dit, solen quedar-se als mateixos circs que han 
estat decomissats, i en poques ocasions, i després de 
molts esforços, s’aconsegueix que els animals tinguin 
un destí definitiu digne.

El destí dels animals del circ és ben incert i poques 
vegades l’Administració hi pot oferir una solució. Ai-
xò fa justament que ens preocupi encara més l’existèn-
cia dels animals en el circ, però, si no es permetés el 
seu ús, doncs, aquesta problemàtica no existiria; pro-
blemàtica, a més, que és compartida en la memòria de 
la Fiscalia general de l’Estat, de l’any 2013, on respec-
te al tràfic il·legal d’espècies destaca especialment la 
informació enviada per la Fiscalia de Tarragona, se-
gons la qual –llegeixo literalment, cinc segons–: «La 
ausencia de centros de rescate para el internamiento 
de animales vivos confiscados constituye un verdade-
ro problema, problema que se ha extendido como con-
secuencia de la pérdida de interés por los mismos por 
parte de circos y entidades privadas, habiéndose de-
tectado todo tipo de picaresca al respecto.»

Per tant, si Catalunya regula, s’haurà de plantejar com 
a primer punt l’existència de centres de rescat per reu-
bicar els animals de circ decomissats o abandonats de 
totes les companyies que podrien visitar Catalunya.

I ja per acabar, faig esment d’un estudi molt recent de 
quatre estudiants de veterinària de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb tutoria del professor de 
medicina legal Jaume Balagué, que van fer durant 
el curs acadèmic 2013-2014, un ampli estudi titulat 
«Prohibició dels animals del circ», que es va centrar 
en la prohibició catalana. Segons aquest estudi, els ar-
ticles científics permeten afirmar que la captivitat és 
font de malestar, estrès i alteracions de comportament 
per als animals, i que la presència d’estereotípies és un 
bon indicador d’això. I, com en tot treball d’investiga-
ció, hi ha una enquesta pública a catalans i catalanes 
amb els següents resultats –només en destacaré un–, i 
és que més del 80 per cent dels enquestats no conside-
ren necessària la presència d’animals en el circ i esta-
rien d’acord amb una iniciativa legal com la que estem 
considerant.

Catalunya és en molts temes un referent mundial en 
matèria de protecció dels animals, per anar eradicant 
el patiment i crueltat vers els animals, i ha estat la pau-
ta en la qual es miren altres indrets i territoris arreu del 
món per dotar-se de legislació i polítiques públiques de 
protecció animal. De fet, un tema que va llançar Cata-
lunya a l’esfera internacional, com a referent mundial, 
va ser l’abolició de les curses de braus. I ara hem de se-
guir. Aquesta reputació internacional és un orgull, pe-
rò també dóna una responsabilitat a continuar avançant 
amb reformes legals que són fruit de consensos socials.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Mulà. I ara passem la paraula 
al senyor Leonardo Anselmi, director executiu de la 
Fundació Franz Weber.

Leonardo Anselmi Raffaeli (director executiu  
de la Fundació Franz Weber)

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por 
la invitación, señores diputados, señoras diputadas y 
público invitado el día de hoy. La razón por la que hoy 
tengo que comparecer es porque en las comparecen-
cias del día 8 hubo una citación con nombre, apellido, 
y además se vertieron una serie de, digamos, falacias y 
ambigüedades sobre mi persona y sobre las organiza-
ciones que impulsan esta medida. Entonces, bueno, ya 
que hubo comparecencias destinadas a tratar de plan-
tear dudas, yo voy a plantear aclaraciones, básicamente 
va a tratar de eso mi comparecencia.

El primer punto es sobre la razón por la cual tramitamos 
una ley de estas características. Imagínense ustedes si, 
como organizaciones de protección animal, no vamos 
a intentar llevar adelante aquellas acciones de carácter 
legal que tiendan a hacer obligatorio algo que es un 
sentimiento mayoritario.

Y aquí quiero, digamos, hacer una pequeña profundi-
zación en lo que tiene que ver con la filosofía de la 
propia política. Muchas veces se acusa a los movi-
mientos sociales de llevar adelante sus propias ideolo-
gías y tratar de transformarlas en ley, pero en realidad 
existe algo que es alternativo a la ideología, y se llama 
«confluencia de intereses». La confluencia de intere-
ses es un modelo por el cual funciona toda sociedad, 
por ejemplo cuando un candidato es electo en un par-
lamento o para ejercer un cargo ejecutivo no se lo eli-
ge siempre por la misma razón: las miles de personas 
que lo votan lo votan por razones diferentes –por sus 
políticas sociales, por su igualdad de género, por su 
postura económica o porque simplemente el candidato 
cae más o menos simpático. En definitiva, se genera 
una confluencia de intereses de una serie de ciudada-
nos que deciden apostar o poner su voto para ejercer el 
poder político en manos de una persona.

En el caso de la ley que estamos tramitando, tiene que 
ver también con confluencia de intereses. Evidente-
mente, el movimiento por los derechos de los animales 
ejerce una postura más activa, pero aquello que noso-
tros llevamos a un parlamento en detrimento de sim-
plemente repartir un folleto, generar jornadas de sen-
sibilización, tiene que ver con que haya más elementos 
que beneficien a la sociedad. Y en este caso creo que 
algunos de esos elementos se fueron esgrimiendo du-
rante el día de hoy.

Digamos que abolir el uso de animales en circos no 
solamente hará mejor el circo, como pudimos escu-
char en boca de Ramon Garcia, o en boca, incluso, 
de mi compañera Marta Tafalla. También creo que 
hará ciudades más seguras. Hemos visto riesgos de 
zoonosis, ¿no?, incluso en caso de animales de circos; 
hemos hablado también de escapes, huidas o abando-
nos de animales, que ponen en riesgo la integridad físi-
ca de personas que viven en la sociedad civil. Hemos 
escuchado también la visión y la versión municipalis-
ta. Cuando nosotros íbamos a las ciudades a promover 
las aprobaciones municipales, las ordenanzas, era un 
acuerdo bastante amplio el que veíamos en los regi-
dores, en los concejales, que nos decía que evidente-
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mente los circos con animales generan una molestia no 
solo administrativa, sino una molestia también para los 
vecinos en el hecho de los ruidos, de los olores, etcéte-
ra, y, por supuesto, riesgos de los accidentes que suce-
den con los animales, que no son accidentes aislados: 
constantemente nos estamos enterando de animales 
que escapan y que muchas veces incluso acaban con 
muertes humanas en medio de esos accidentes, y por 
supuesto la muerte de esos animales.

Con lo cual, primer punto a tener en cuenta: ¿qué es la 
confluencia de intereses? La confluencia de intereses 
es esto: son muchos intereses comunes que confluyen 
en una idea, por lo cual no venimos aquí a defender 
nuestra ideología, venimos a defender una idea. Es una 
parte de la ideología, en definitiva.

El segundo punto: la diferencia que hay entre movimien-
tos sociales y sociedades en movimiento. Nosotros, evi-
dentemente, somos un movimiento social que está ha-
ciendo un trabajo de administración –vamos a decirlo 
así– de una serie de ideas de la sociedad. Pero los mo-
vimientos sociales somos pequeños grupos de personas 
unidos por una gran cantidad de ideas en común. Pero, a 
medida que vamos dejando ideas en común, van siendo 
cada vez más las personas que apoyan esas ideas; diga-
mos que, en un sentido matemático, podría ser inversa-
mente proporcional la cantidad de personas que apoyan 
una cantidad de ideas en común.

Y yo creo que ahí, en ese caso, como nos pasó con la 
Plataforma Prou cuando mediante una ILP consegui-
mos la abolición de las corridas de toros, y Catalunya 
fue portada del 70 por ciento de los diarios del mundo 
el 29 de julio del año 2010, ese día nos comportamos 
como una sociedad en movimiento, no como un mo-
vimiento social: miles de personas por todo Cataluña 
fuimos voluntarios para recoger esas firmas, con dife-
rentes roles y diferentes grados de compromiso, pero 
fuimos miles y miles los que nos movilizamos para 
eso. Bueno, ese es el comportamiento de una socie-
dad en movimiento, no el comportamiento de un mo-
vimiento social.

El otro punto que creo que también se debe aclarar es 
cuando se dijo que mediante una serie de reuniones 
previas que habíamos tenido con gente del mundo del 
circo, se dijo que nosotros éramos favorables a una re-
gulación. Lo que dijimos es que éramos escépticos a 
una regulación, pero favorables a leer todo tipo de re-
gulaciones que nos traigan a la mesa para ver si real-
mente nos parecían correctas o aceptables, o no. Nos 
trajeron la de Francia; sinceramente, me parece que 
no estamos hablando de lo mismo, cuando uno lee ese 
tipo de regulaciones. O nos trajeron, incluso, la de In-
glaterra, que también uno cree que no está hablando 
de lo mismo. En realidad, lo que se está regulando es 
el sufrimiento, es la forma de ordenar el sufrimiento, 
y nosotros con eso no podemos estar de acuerdo.

La otra acusación que se hizo..., creo que aquí quizá 
haya un poco de mala intención por parte del ponente 
que la hizo, en el sentido de decir que nosotros ofre-
cimos subvenciones. Bueno, cualquiera que está en el 
ámbito político y administrativo sabe perfectamente 
que no tendríamos la capacidad de hacer eso. Simple-

mente, se malinterpreta algo que dijimos, y es que no-
sotros somos contrarios a las subvenciones a los circos 
mientras los circos sigan utilizando animales. Y este 
es un hecho contra el que el movimiento animalista lu-
cha desde hace muchísimos años, y no es en absoluto 
un secreto ni nada que se le parezca.

Las ONG que represento. Pues, la Asociación Anima-
lista Libera es una asociación que nace en Barcelona 
desde hace muchos años, más de diez años. Es una or-
ganización que ha tenido todo tipo de colaboraciones 
con todo tipo de administraciones, que tiene muy po-
quitos socios. Se nos acusó de un poderío económi-
co; ya nos gustaría, pero me parece que no, que no 
te nemos.

Y la Fundación Franz Weber es una fundación suiza 
que lleva muchísimos años también en la protección 
del paisaje, de la naturaleza. Somos partners de la 
UNESCO en fondo de respuesta rápida; tenemos es-
tatus consultivo con el Comité de los Derechos del Ni-
ño, que depende de Naciones Unidas. Digamos que es 
una fundación que tiene un prestigio que creo yo que 
era necesario que no se pusiera en duda, simplemente 
por una comparecencia que no justifica sus razones.

También creo que yo que aquí hay un punto muy im-
portante, y por suerte está el compareciente que así lo 
dijo: al circo se le está afectando el honor, con esta tra-
mitación. Yo estoy de acuerdo en gran medida que se 
está afectando el honor del circo, pero no es por la tra-
mitación, es la razón por la que esta tramitación fue 
necesaria. La razón, o sea, lo que afecta el honor del 
circo es justamente esos videos que vemos, que nos di-
cen: «Bueno, pero no se sabe exactamente dónde son.» 
Pero son, no son 3D, no son montajes, realmente son 
videos donde vemos que los animales son maltratados. 
No sucede siempre, evidentemente, pero lo que sí su-
cede siempre son algunos de los temas de los que ha-
blamos aquí: el transporte, el hacinamiento y toda una 
serie de variables que hace que no se pueda garantizar 
el bienestar animal.

Ya para ir terminando, quisiera plantear dos o tres ele-
mentos más que tienen que ver directamente con la fi-
losofía de la política. Lo primero es que creo que aquí 
se hizo un acto probablemente no muy justo con con-
traponer prohibiciones a regulaciones. Incluso abolir 
el uso de todo tipo de animales en circos en Cataluña 
sería una regulación, porque no se está prohibiendo el 
circo, se está prohibiendo una pequeña, ínfima activi-
dad dentro del circo; en absoluto se está yendo en con-
tra de todo el mundo circense ni nada que se le parez-
ca. Sería un acto de demagogia decir lo contrario. Se 
está yendo contra una pequeña cuestión.

Y, en cualquier caso, esto es así: cuando, detrás de 
una actividad humana, el legislador sabe que existe un 
componente negativo o una consecuencia negativa de-
trás de esa actividad humana, lo primero que se hace 
es tratar de generar una regulación para evitar que esa 
actividad continúe, pero que no tenga ese efecto ne-
gativo. Pero cuando nos damos cuenta que tampoco 
esa regulación ha servido para eliminar por completo 
el efecto negativo, pues, entonces es cuando se decide 
prohibir por completo esa actividad. Por lo cual, creo 
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que no son conceptos reñidos, son conceptos que van 
ligados entre sí en toda vía parlamentaria.

Otro punto importantísimo, creo yo, es cuando se ha-
bla de los fuertes y los débiles, y también tuvimos una 
comparecencia en que decían que son los débiles. No: 
los débiles son los animales, los débiles aquí... El de-
bate que nosotros podemos tener entre humanos es un 
debate muy interesante, pero no es que el mundo del 
circo es débil y el movimiento animalista es fuerte. 
Primero, el mundo animalista no es fuerte, y, segun-
do, no estamos hablando del movimiento animalista, 
el que promueve esto, estamos hablando de una socie-
dad en la que confluyen los intereses para promover 
esta idea. Y ese es el primer asunto.

Y el segundo asunto: que yo creo que tenemos que re-
flexionar mucho más profundo sobre el debate y los dé-
biles, porque yo estoy de acuerdo con la argumentación 
en ese sentido. Quiero decir, creo que, si la vida en so-
ciedad tiene algún sentido, algún sentido de ser, es el 
hecho de que podemos evitar que los fuertes hagan con 
los débiles lo que les dé la gana. Quiero decir, que en el 
mundo hay como dos visiones, ¿no?, dos grandes visio-
nes: hay una visión del mundo que dice que todo vale, 
y hay otra visión del mundo que dice que no, que esta-
mos aquí para tener unas garantías.

Y en este punto de las garantías es donde quiero aca-
bar. Quiero enfatizar una y mil veces la palabra «ga-
rantía». Creo que el señor Casamitjana lo hizo, creo 
que lo hicieron prácticamente todos los ponentes que 
hablaron en términos científicos. Se deben garantizar 
dos cosas: lo primero que se debe garantizar es que ha-
ya bienestar animal en todas las prácticas en las que los 
animales sean incluidos dentro de nuestro modelo so-
cial; este es el primer punto.

Y el segundo punto es la garantía política. Después 
de esta tramitación el ciudadano catalán, la ciudada-
na catalana tiene que tener la garantía de que, si va a 
un circo con animales, en ese circo no hubo maltrato. 
¿Cómo va a poder un parlamentario catalán garantizar 
que ese animal no fue maltratado en Francia antes de 
llegar aquí, no fue maltratado en Italia antes de llegar 
aquí? ¿Cómo se puede garantizar sin una inversión 
enorme en infraestructuras públicas y privadas que no 
hubo un maltrato?

En definitiva, la sociedad funciona y se relaciona entre 
sí por algo que se llama confianza. Tenemos confianza 
entre nosotros, confiamos en el sector político, y por 
eso generamos votos y por eso seguimos participan-
do en el sistema democrático. El sistema democráti-
co es un sistema que es como una especie de materia 
donde los enlaces energéticos que unen la materia son 
la confianza, se basan en la confianza. Pues, aquí hay 
unos ciudadanos y unas ciudadanas que están confian-
do en que aquí se va a tomar la mejor decisión, y no 
podemos defraudarles. La filosofía plena de la política 
tiene que ver con esa confianza.

Yo, para acabar, quiero decirles que creo que necesi-
tamos, como dijo el señor Portabella, una revisión de 
nuestro trato con los animales. Hay una frase que a las 
mentes más conservadoras les genera un poco de miedo, 
y es cuando se dice que estamos en época de cambios. 

Yo les voy a generar terror, porque yo creo que estamos 
en un cambio de época, creo que estamos viviendo un 
cambio de época y creo que tenemos que estar a la al-
tura de esas circunstancias.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. Passem ara a la intervenció dels grups. 
Senyor Oriol Amorós, en nom d’Esquerra Republicana.

Oriol Amorós i March

Sí, gràcies, senyor president. En primer lloc, els hauré 
de demanar disculpes. Jo tenia un compromís de tre-
ball aquest migdia i, per tant, faré les preguntes i escol-
taré les respostes a través de la transcripció i a través 
dels vídeos. Tot el que vostès diuen queda gravat i, per 
tant, afortunadament podrem rellegir les seves inter-
vencions. I dic «afortunadament» perquè el primer que 
voldria dir és que el contingut de les quatre interven-
cions m’ha semblat molt interessant i realment m’ha 
semblat digne de ser publicat, i aquest Parlament ho 
publicarà, com publica totes les compareixences, eh? 
Per tant, agrair-los molt el nivell de les intervencions i 
el nivell dels arguments que vostès han expressat.

Senyora Tafalla, aquesta consideració és molt especial-
ment referida a la seva intervenció. Vostè ha fet una 
reflexió sobre l’estètica del circ feta des de l’amor, des 
de l’apreciació, des de l’admiració al circ, i se li ha no-
tat absolutament en els arguments que ha fet servir. 
I jo crec que la seva intervenció ens és molt útil per 
explicar que en aquest procediment legislatiu no s’està 
anant en contra del circ, ni molt menys, tot el contrari 
–tot el contrari–, s’està anant a favor d’una idea de circ 
que recullen... Vostè ho ha explicat d’una forma que jo 
no sabria reproduir millor, sincerament, però crec que 
explica molt bé el sentit de fons d’aquesta tramitació: 
aquí no anem en contra de ningú, aquí anem a favor 
d’una societat que ens faci millors persones.

Podríem dir que anem a favor dels animals, però so-
bretot fem una tramitació per ser millors persones, per 
ser persones. Per tant, vostè ha fet una consideració 
estètica, i des de l’estètica del circ ha donat uns argu-
ments em sembla que irrefutables i que m’agradaria 
que algun grup amb el qual no tenim la mateixa posi-
ció llegís, perquè el que seria bo de les posicions de les 
tramitacions legislatives és que uns grups aprengués-
sim dels altres, i escoltéssim els arguments dels altres, 
i aquí se n’han donat de molt importants.

Però, sobretot, hi ha una consideració de caràcter ètic, 
que és dir: «Escolti, no és possible reduir els animals a 
una simple font de plaer estètic, que a més a més qües-
tionem –que a més a més qüestionem.»

Senyor Casamitjana, jo li volia fer una pregunta molt 
directa, molt clara. Vostè em sembla que resideix al 
Regne Unit. En aquesta cambra es va posar el model 
de regulació legislativa del Regne Unit com un exem-
ple a seguir en el debat que hem tingut, en el qual, 
afortunadament, ningú defensa, doncs, que no s’ha-
gi de garantir d’alguna forma el benestar animal dels 
animals al circ, i tothom sembla estar d’acord que 
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s’han de fer passos en aquesta direcció, i més aviat el 
debat està entre dir: «No tinguem animals als circs», 
o dir: «Tinguem-los sota unes determinades condi-
cions.» El Regne Unit s’ha posat d’exemple d’això. 
M’agradaria saber què en pensa, m’agradaria saber 
què pensa d’això.

Després, també s’ha parlat..., vostè és etòleg, i s’ha dit 
que hi han alguns estudis –s’ha dit en aquesta comis-
sió, vostè ho ha pogut llegir, si ha llegit les comparei-
xences anteriors– que parlen del benestar animal als 
circs que consideren que hi ha un bon benestar ani-
mal. Això, fins i tot ha generat una petició de compa-
reixença que es substanciarà aquesta tarda. Jo voldria 
saber (sona el senyal acústic que indica que s’ha ex-
haurit el temps d’intervenció), des del seu punt de vis-
ta científic, què n’opina, d’aquests estudis.

Senyora Mulà, molt ràpidament –se m’ha acabat el 
temps–: què suposaria una regulació, des del seu punt de 
vista jurídic? Li agraeixo molt, també, la reflexió que ha 
fet de la feina legislativa d’aquest Parlament i l’evolució 
que ha tingut, entre consensos socials i reformes legals.

I també li volia demanar que ens posés una mica de 
llum sobre les diferents regulacions que hi han en al-
tres països, perquè aquest també va ser un tema de 
controvèrsia en l’anterior sessió de compareixences. 
A mi em consta que sí que hi han països que han pro-
hibit els animals en circs. M’agradaria saber, doncs, 
vostè, que ve en nom del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, què opina sobre això.

I, senyor Anselmi, una pregunta molt clara, molt di-
recta: miri, jo entenc el que vostè ha argumentat, de 
dir: «Escolti, ens agradaria parlar d’ajudes als circs, 
perquè no anem en contra dels circs.» Jo també vaig 
utilitzar aquest argument. Quan el vaig utilitzar, se’m 
va acusar de voler comprar. Doncs, escolti, deixem-ho 
per a un altre dia, cap problema. Però sí que vull in-
sistir en la idea, que segurament compartim, que es-
tem d’acord a ajudar el circ, però si el circ considera 
que tractar aquesta idea junt amb el tema que tenim en 
aquest procediment legal no és correcte, doncs, no ho 
fem i cap problema, i no ens enfadarem per això.

Però sí que li vull fer una pregunta. Vostè, com a 
membre de la Plataforma Prou, va promoure la inicia-
tiva legislativa popular que va portar a la prohibició 
de les corrides de toros, i vostè viatja sovint, i vostè 
és un català d’adopció però que manté vincles amb el 
seu país d’origen i amb el seu continent d’origen. Vos-
tè creu que aquest fet que va succeir a Catalunya va 
tenir impacte arreu del món, va tenir impacte positiu 
per a la imatge de Catalunya? Quin impacte creu que 
va tenir aquella experiència, aquell pas en benefici del 
benestar animal?

Gràcies, senyor president, i els demano disculpes, als 
companys portaveus també, que tampoc podré escol-
tar les seves intervencions, totes elles.

El president

Moltes gràcies. Passo la paraula al senyor Jordi Terra-
des, en nom del Grup Socialista. (Pausa.) Senyor Ter-
rades, pot començar.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president, és que estava aquí en una conver-
sa creuada –molt interessant, per cert, també, eh?, la 
conversa creuada. He escoltat amb interès els seus ar-
guments, que jo crec que han estat expressats amb cla-
redat i, per tant, no en faré valoracions. No n’he fet en 
tot aquest procés, perquè crec que no és moment: tin-
drem temps de rellegir totes les intervencions que hi 
han hagut i de comparar els diferents posicionaments.

Jo només formularé... En tot cas, dir-los que estem..., 
fruit una mica també de les intervencions que hi van 
haver ara fa quinze dies, els nostres serveis jurídics, 
del grup parlamentari, estan fent un estudi de dret 
comparat a la Unió Europea sobre les diverses legis-
lacions que existeixen: les que regulen..., algun país 
que prohibeix, eh? I, aprofitant la presència del senyor 
Jordi Casamitjana, avui, en aquesta sessió, la pregunta 
que li volia formular és la mateixa que ja li ha formu-
lat el diputat Oriol Amorós, i, per tant, m’estalvio de 
fer-ne la reproducció.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies, senyor Terrades. Passo la paraula 
–a veure, el Grup Popular s’ha absentat– a la represen-
tant d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. En primer lloc, disculpar la meva 
absència, aquest dematí, però hi havia una altra com-
pareixença, justament demanada pel nostre grup, so-
bre la qualitat de l’aire, i, bé, hi ha estat un company. 
Jo espero també poder llegir –afortunadament es gra-
va tot– totes les transcripcions, i així, doncs, ja estar 
més al cas del que s’ha dit.

Jo tampoc us faré reflexions, sinó algunes preguntes 
sí que relacionades amb el tema de la prohibició i la 
regulació, no?, perquè jo crec que és aquí on està una 
mica el nudo gordiano del tema. Perquè sí que és cert 
que els serveis jurídics del Parlament ens han penjat 
tota la documentació, que ara també estem estudiant, 
de la situació a Europa, però, clar, en el tema de la 
prohibició i la regulació hi han també moltes activi-
tats, moltes altres activitats amb animals domèstics, 
que, en el moment en què tractem aquests temes, di-
guéssim que hauríem de tractar també aquestes altres 
qüestions que estan succeint en la nostra societat. Per 
exemple... I jo entenc que els motius de patiment..., 
aquí no hi ha diferència, o no té per què... Si no es 
compleixen les normes de benestar, no hi ha diferèn-
cia entre que un animal sigui salvatge o domèstic; el 
salvatge, vull dir, està més fora del seu entorn, del seu 
ecosistema, però és igual: si no es compleixen normes 
de benestar, hi ha patiment.

El que passa és que jo entenc que en el moment en què 
això s’obri hi han tota una sèrie d’altres activitats que s’es - 
tan donant en la societat, com són les domes, com són 
els exercicis amb cavalls, com són els concursos de 
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gossos, que haurien d’entrar o hauran d’entrar també 
en aquesta prohibició i regulació. I, per tant, volia sa-
ber aquí quina era la vostra opinió respecte a aquesta 
qüestió.

Després, hi ha un altre tema. Clar, quan l’altre dia els 
representants del circ ens parlaven –d’una manera que 
penso que la senyora Tafalla ha explicat molt bé, no?– 
de regulació, clar, aquí ells en van parlar però no van 
explicar què suposa. I llavors m’agradaria que vosal-
tres em diguéssiu aquests costos: si es vol regular bé 
i s’ha de complir amb aquestes regulacions, els costos 
que això suposarà, i si realment aquests costos són as-
sumibles per la societat i per la gent del circ, o sigui, a 
nivell de garantir totes les normes de benestar, fer to-
tes les inspeccions, seguretat, etcètera. Perquè, a més, 
fins ara sí que el mateix món del circ amb animals no 
ha fet aquest mecanisme d’autoregulació. Que expli-
quéssiu una mica això.

I també, per últim, si creieu vosaltres que, així com en 
el tema dels bous, de les corrides, hi havia una..., social-
ment estava..., hi havia tota una opinió, un estat d’opi-
nió, que era totalment favorable i, bé, ens vam trobar 
amb l’escull, amb el problema a les Terres de l’Ebre, 
que amb la modalitat que es fa allà no era favorable. 
En aquest tema, més enllà de l’enquesta que ja he llegit 
que han fet aquests estudiants que comentava la senyora 
Mulà, quin creieu que és l’estat d’opinió social més ge-
neral sobre aquesta qüestió, o com veieu vosaltres l’estat 
d’opinió?

Gràcies.

El president

Bé, gràcies, senyora Grau. Senyor Alonso, en nom de 
Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, senyor president. Bé, primer de tot agrair als 
compareixents en aquest bloc la seva participació. Hem 
vist un posicionament força clar en contra de la pre-
sència de qualsevol tipus d’animals, la participació de 
qualsevol tipus d’animals en el circ, i també, en certa 
forma, a qualsevol tipus de regulació, si no ho he entès 
malament. Bé, en prenem nota i ho valorarem dins del 
debat.

S’ha parlat de garanties respecte al benestar animal. 
En qualsevol relació humana amb els animals, és molt 
difícil parlar de garanties. I, clar, a l’Administració li 
pertoca, doncs, en certa forma, ser el garant que real-
ment les coses es facin com s’han de fer, conforme a 
la normativa, conforme a la llei. I aquí hi ha una tasca 
d’inspecció, una tasca que reconeixem que és difícil, 
que estem segurs que econòmicament és molt onerós, 
molt car, una despesa enorme, però hem de tenir pre-
sent, també, que en les regulacions hi entra la via, dins 
de la inspecció, que aquell que la fa la pagui, i no no-
més la pagui a través d’una sanció, sinó que la pagui 
també impedint-li directament seguir en l’exercici de 
l’activitat en el territori concret, que seria Catalunya. 
Per tant, eines coercitives n’hi poden haver d’impor-
tants, no?

Bé, la veritat és que les sancions s’haurien d’aplicar, i 
les inspeccions, i valdrien no només per al circ, sinó 
també per a qualsevol activitat ramadera, en què, so-
vint, el benestar animal, doncs, està garantit, aparent-
ment les coses es fan com s’han de fer, però no sempre 
és així, això ja sabem que no sempre és així.

Per tant, bé, nosaltres ho estudiarem, ho mirarem amb 
cura, i veurem quines decisions prenem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Alonso. Senyora Rovirola, en 
nom de Convergència i Unió.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Moltes gràcies, president. També considero que han 
set molt interessants les diferents intervencions dels 
quatre compareixents, que ha quedat molt clar que 
animals al circ no, i que a més a més no necessitem 
cap tipus de regulació del benestar animal.

També ha quedat clar que, en tot cas –i, si no, ja em 
contestaran que és que no–, no estarien d’acord amb 
la normativa que s’ha implantat a Barcelona, que és 
de la prohibició dels espectacles amb animals al circ 
només d’animals salvatges, o què en pensen?, perquè 
aquí fan una distinció entre animals salvatges i ani-
mals més domesticats, no? Què en pensarien, vostès, 
d’aquesta regulació?

I no em vull allargar més, perquè, ja ho he dit, les ex-
posicions han estat molt clares, i, per no repetir, en tot 
cas em remeto a les preguntes que han fet els diputats 
que m’han precedit. I els agraeixo una altra vegada to-
tes les seves intervencions.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Rovirola. I ara passo el torn als com-
pareixents perquè contestin sintèticament, molt sintè-
ticament, a les diferents preguntes. Senyora Tafalla.

Marta Tafalla González

Molt sintètic. El diputat Oriol Amorós, d’Esquerra Re-
publicana, jo crec que ho ha sintetitzat molt bé quan 
ens ha dit que aquest projecte de prohibir els circs amb 
animals a Catalunya contribueix a fer-nos millors per-
sones. Jo crec que sí, perquè aprenem a entendre mi-
llor la sort que tenim de viure en un planeta on hi ha 
tantes espècies diferents de vida, i a apreciar aquestes 
espècies en la seva justa mesura, és a dir, intentant co-
nèixer-les tal com són i no obligant-les a comportar-se 
com potser a alguns els agradaria que fossin: com si 
fossin joguines o com si fossin titelles. Jo crec que 
aquest aprendre a relacionar-nos millor amb els ani-
mals i amb la natura efectivament té uns efectes so-
bre el fet de convertir-nos en millors persones, amb un 
millor coneixement del món on vivim, amb un major 
grau d’empatia i amb un cert grau, crec, d’una moral 
més sofisticada, més elevada.
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Se’ns ha tornat a... Bé, en resposta una mica al que 
plantejava la senyora Hortènsia Grau, d’Iniciativa, jo 
li tornaria a plantejar la pregunta: per què és tan im-
portant que hi hagi animals al circ? Quan es plante-
ja aquesta voluntat de: «Va, fem un esforç i ho regu-
lem.» (Veus de fons.) Ja, ja, però resumint una mica 
els diferents comentaris, no? Per què és tan important 
que hi hagi animals al circ? Què hi guanyem? Ningú no  
hi guanya res, que hi hagi animals al circ. Els animals 
no hi guanyen res, perquè estan patint. Les persones 
que van a veure els animals al circ no hi guanyen res, 
perquè no aprenen res, d’allò: estan veient titelles, estan 
veient ninots, no estan veient els animals, no els es-
tan aprenent a apreciar ni a conèixer. Potser hi ha algú 
que hi té un guany econòmic, però és que en realitat 
aquest guany econòmic no es perd, vull dir, si el circ es 
pot mantenir per ell mateix sense l’ús dels animals, no?

Això aniria també una mica en resposta al que deia el 
diputat senyor Alonso, de Ciutadans, no?, que ens de-
ia: «El circ és una activitat econòmica.» Però és que 
no es tracta d’impedir l’activitat econòmica del circ. 
Justament, doncs, el circ ha de continuar, i esperem 
que continuï, i continuarà molt millor si, a més, es treu 
de sobre aquest enorme problema que és anar carre-
gant amb animals salvatges d’aquí cap allà.

També se’ns ha dit que el circ és una tradició. Sí, el 
circ és una tradició, és veritat, però els instints dels 
animals són molt més antics que aquesta tradició cir-
cense, i el circ el que està intentant és forçar aquests 
animals a comportar-se d’una manera que només els 
provoca patiments. I se’ns torna a dir: «Bé, bé, és que 
és una tradició –és una tradició.» Els animals tenen 
uns instints que són com són per un procés de selecció 
natural molt complexa, de milions d’anys. Em sembla 
que si posem el temps com a factor rellevant aquí, i 
hem de protegir el que és més antic, doncs, els instints 
dels animals són molt més antics que el circ.

I jo crec que això resumeix ja una mica el que volia 
dir en resposta als comentaris.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Tafalla. Passem la paraula al 
senyor Casamitjana.

Jordi Casamitjana Costa

Moltes gràcies. Sí, el tema del Regne Unit: jo crec que és  
molt important parlar d’això, perquè, per casualitat,  
és un procés paral·lel que està passant al Regne Unit, 
i aquí a Catalunya també, temporalment, not just his-
tòricament.

El que està passant aquí a Catalunya va passar el 2011 
al Regne Unit. El 2011, al Regne Unit va haver-hi una 
llei, que es va proposar, per prohibir els animals sal-
vatges, en aquella ocasió, als circs. I el Govern, que és 
el Govern conservador amb coalició amb els liberals 
demòcrates, no va recolzar aquesta provisió. En comp-
tes..., va dir: «No ho prohibirem perquè tenim por del 
que està passant a Àustria.» A Àustria van prohibir 

els animals salvatges, però la indústria circense va 
portar-los als tribunals dient que això era il·legal, i en 
aquell moment, el 2011, no se sabia el resultat d’aquell 
procés. I els conservadors, sent conservadors, van dir: 
«No, no ens hi volem comprometre. Per què no fem 
una regulació?, però fem la millor regulació que es pot 
fer en el món: inspeccions continuades, inspeccions 
no anunciades.» Ho van fer el 2011, fa tres anys.

Al cap de pocs mesos, investigacions encobertes van 
començar a mostrar que els problemes continuaven, 
que no hi havia canvi, i el problema d’Àustria es va so-
lucionar: les Corts van dir que la prohibició a Àustria 
era legal, totalment legal. Aquella excusa va desapa-
rèixer. I quina va ser la reacció del Govern del Regne 
Unit? Canviar totalment. Van dir..., i el primer ministre 
Cameron públicament ha dit que ara han reconegut que 
aquesta regulació no funcionava, que l’ús d’animals en 
els circs és una activitat antiquada –i tot això ho poden 
trobar a la internet– i que proposaran una prohibició. 
Això el partit del Govern, que és el que va proposar la 
regulació.

La primera votació va ser al setembre: ni un diputat va 
votar en contra de la prohibició –ni un. La segona vo-
tació –són tres votacions, el sistema– és aquest diven-
dres, simultàniament al que està passant aquí; aquest 
divendres és la segona votació del procés. O sigui que 
sí, és un cas en què l’experiència no l’hem de patir, 
nosaltres, la podem aprendre d’altres. Van intentar 
prohibir els animals salvatges, estem parlant només 
d’animals salvatges; hi van dir: «No: regulació.» Això 
no va funcionar. Aquesta prohibició que està passant 
ara és només d’animals salvatges. Què passarà? Dos 
o tres, cinc anys? Diran: «No, ho hem de fer de tots 
els animals, perquè Grècia ho han fet, perquè a Xipre 
ho han fet, a Bolívia, tots els altres països ho han fet.»

Per què tots aquests animals han de patir el fet que no 
estem aprenent uns dels altres? Perquè no ho fem, a 
Catalunya? Aprenguem-ne i fem directament el que és 
el futur, que passarà a tot arreu: prohibir tots els ani-
mals als circs.

Pel que fa a estudis de benestar animal en els circs, 
que mostren que els animals «disfruten», jo no n’he 
llegit cap que m’hagi convençut, no he vist cap estudi 
que m’hagi convençut.

I pel que fa al tema de la regulació: precisament, què 
passa si obrim aquestes portes?, si hem de regular ai-
xò, ho regularem tot? Espero que sí –espero que sí–, 
que això obri les portes perquè no hi hagi ni un ani-
mal, cap pràctica animal en què se’ls obligui, que no 
hi hagi debat, amb intenció de millorar la situació.

Però hi ha un aspecte molt diferent, als circs, comparat 
amb l’ètica, les domes: l’aspecte itinerant. L’aspecte iti-
nerant és el que fa d’un circ un circ. Si en treus l’aspec-
te itinerant és un espectacle de circ; si hi poses l’aspecte 
itinerant, és un circ. I l’aspecte itinerant és el que crea 
la impossibilitat de regulació. Quan tens una activitat 
que es mou d’un àmbit jurídic a un altre, no pots crear 
una regulació que garanteixi..., perquè no pots actuar a 
diferents països. L’animal va néixer a un país, va ser en-
trenat en un altre, va a fer una acció en un altre. Tot és 
impossible, si no és que tens un sistema federalista de 
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la Unió Europea. Per això als circs és particularment 
impossible de desenvolupar una regulació que funcioni.

El president

Moltes gràcies, senyor Casamitjana. Senyora Mulà.

Anna Mulà Arribas

Moltes gràcies. Bé, sobre les qüestions que no són 
estrictament jurídiques –o sigui, que entenc que per 
aquest motiu m’han convocat–, doncs, em remeto a les 
respostes que han donat altres compareixents.

Sobre Barcelona, sí que fer una precisió. La modifica-
ció és del 2003, va entrar en vigor el 2004. Han passat 
onze anys, tenim més coneixements científics, major 
consciència social, la convicció que infligir patiments 
per a l’ús lúdic ja no és acceptable. Tot i així, l’orde-
nança ara s’ha modificat, i sí que diu que ara es mo-
dificarà en atenció a allò que digui aquest Parlament. 
Per tant, si es prohibeixen animals domèstics, evident-
ment, també a Barcelona, automàticament, no?, passa-
rà a ser una prohibició total.

Amb relació a les prohibicions –no regulacions: pro-
hibicions– que s’han donat en el món. A veure, hi han 
moltíssimes casuístiques, fruit dels debats que ha tin-
gut cada parlament. Estem parlant de centenars de 
casos a nivell, doncs, estatal, regional, municipal. Hi 
han països que han prohibit tots els animals; sense 
anar més lluny, doncs, la setmana passada Malta va 
prohibir –és una mesura adoptada pel Parlament, s’ha 
de publicar– els animals al circ, tots els animals.

Per tant, bé, us en podria donar diferents exemples, jo 
els puc passar un dossier, en què segurament estarem 
d’acord amb els estudis que estan fent de dret com-
parat els grups parlamentaris, sobre quin és el nivell 
de protecció que han volgut donar diferents països so-
bre prohibicions totals, parcials. La resposta, aquí..., 
doncs, jo m’encamino a fer la següent reflexió: ja que 
no hem sigut els primers ni els segons, és si Catalunya 
es vol quedar enrere fent una prohibició parcial o si 
vol tornar a ser capdavantera fent una prohibició total.

Per tant, em centraré en què suposaria una regulació i 
quins són els aspectes sobre benestar animal que han 
centrat les altres regulacions, regulacions que es van 
esmentar en aquest Parlament, la setmana passada, de 
França, Itàlia i Anglaterra.

Bé, què suposaria una regulació? Doncs, autoritza-
cions per exercir l’activitat; registre administratiu d’ani-
mals als circs, mantenir actualitzats els naixements i 
les morts; les condicions de benestar animal de la ti-
nença en captivitat dels animals durant tota la seva vi-
da, en aspectes tan variats com l’ensinistrament, les 
actuacions dels animals en pista, transport, sacrifici o 
destí de l’animal quan ja és vell, quan es posa malalt, 
quan és inadequat per fer les actuacions; allotjament, 
enriquiment ambiental, disseny de les instal·lacions 
o gàbies de l’animal; la dimensió del recinte, els me-
tres quadrats utilitzats de sòl per a cada animal; temps 
d’ensinistrament, mètodes utilitzats; zones de descans 
per als animals, espais d’exercici, espais de reproduc-

ció i de cria, zones de seguretat, distància entre espè-
cies per no produir conflictes o por. Un munt de qües-
tions, però que –ja els ho han explicat avui, no?– no 
són suficients per evitar el patiment dels animals que 
comporta la mateixa vida en un circ, per la captivitat i 
pel caràcter itinerant dels circs.

Després, existència de personal amb coneixements, 
capacitat necessària, competència professional, que 
inclou veterinaris especialitzats –això ho va dir, tam-
bé, la veterinària del Consell de Veterinaris de Cata-
lunya la setmana passada–; mesures de seguretat; un 
pla o programa d’inspecció i control per garantir el 
compliment de la normativa, habilitació d’òrgans es-
pecialitzats, també, inspectors degudament formats, 
un règim sancionador amb inspeccions i sancions, no 
només sancions econòmiques, sinó altres mesures ac-
cessòries, com per exemple el decomís dels animals 
en situacions irregulars, abandonats, etcètera –per 
tant, Catalunya hauria de tenir un santuari per alber-
gar aquests animals abandonats, decomissats–; i, evi-
dentment, una previsió econòmica –un cost molt ele-
vat, que tindria tot això– per complir amb les funcions 
de caire públic, sobretot.

Bé, Catalunya sí que ha regulat els aspectes de segu-
retat per al manteniment d’animals salvatges en cap-
tivitat, és l’ordre de 23 del XII del 91. En aquesta or-
dre s’estableixen unes normes de seguretat, diu, «per 
a la prevenció de possibles atacs d’animals al públic», 
també del circ. És necessari, tot això? En qualsevol 
cas, en l’annex s’evidencien les condicions permanents 
de confinament d’aquests animals a què es sotmeten, 
doncs, per evitar accidents. Tot i així, això no va ser 
suficient per evitar que l’agost del 2009 s’escapés del 
Circo Americano, a l’Escala, una elefanta, que es va 
passejar per aquesta població fins que va intervenir la 
policia per controlar l’animal, ni tampoc que al juliol 
del 2005 s’escapés, del mateix circ, una altra elefanta 
a Platja d’Aro. La conclusió és que una regulació so-
bre benestar animal no impediria aquest risc per a les 
persones.

Pel que fa a la inspecció i control, en l’Ordre, de 28 de 
novembre del 88, de creació de registre de nuclis zoo-
lògics, també s’hi fa una menció expressa, i diu que els 
circs «han de notificar a l’Administració la seva ubica-
ció i l’estada a l’efecte de poder realitzar els controls 
oportuns sobre l’estat sanitari i protecció dels ani-
mals». Això vol dir que les administracions haurien 
de garantir el benestar animal a través de la política 
d’inspecció i supervisió d’activitats.

En matèria d’inspecció i benestar, hem d’acudir a un 
reglament europeu, que és el 882/2004, sobre controls 
oficials, que diu mol claríssimament que s’han de fer 
controls amb regularitat amb relació als aspectes de 
benestar animal i, sobretot, sense previ avís.

Aquí vull fer un petit parèntesi, amb relació a la pro-
posta de codi ètic que ens va presentar el senyor Mon-
tico, el compareixent de la setmana passada, i és que 
en aquest document –en nom del Sindicat d’Ensinis-
tradors d’Animals, que no està aprovat, però tindrà, 
suposo, vocació d’aprovar-se algun dia–, a l’article 2, 
sobre el perfil administratiu legal, veiem que proposa 
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que cada xou tingui, com a mínim, una supervisió dos 
cops l’any i, literalment, diu que «les inspeccions hau-
ran de ser anunciades amb anterioritat». Això va en 
contra de la reglamentació europea. A més, ja sabem 
que l’amenaça d’una eventual inspecció és un factor 
de prevenció que serà més o menys eficaç, no?, també 
depenent de la probabilitat de ser inspeccionat.

Bé, l’experiència de l’eficàcia de les inspeccions, per 
examinar que es compleixen els requisits sobre ben-
estar animal, malauradament, no és satisfactòria, no 
és òptima. Evidentment, no es pot generalitzar, però 
aquesta situació sí que s’ha posat en relleu en la Re-
solució del Parlament Europeu de 4 de juliol del 2012, 
relativa a l’estratègia de la Unió Europea per la pro-
tecció i benestar dels animals. La conclusió és que 
tampoc es pot garantir el benestar de l’animal a través 
d’una política d’inspecció i control.

Bé, el sector sí que ens va suggerir, també, traslladar la 
feina de regular als etòlegs i als experts en comporta-
ment animal. Avui els hem escoltat, i creiem que, des-
prés d’escoltar-los, una regulació tampoc seria possible.

I ja per acabar, el sector també ens va oferir com a exem-
ple la regulació que s’ha fet a França, a Itàlia i a Angla-
terra, i com que tampoc ens en van donar gaires de-
talls aprofito per fer-ho jo, molt breument.

França. França va aprovar el decret...

El president

Hauria de ser molt breu, eh?

Anna Mulà Arribas

Molt breu, molt breu.

El president

Molt breu, perquè s’ha passat, ja està fora del temps.

Anna Mulà Arribas

D’acord, és que això és important.

El president

Quan dic breu és que ha de ser molt breu, si no és que 
el senyor Anselmi renunciï a una part de la seva, eh?

Leonardo Anselmi Raffaeli

Solamente era una cosilla y ya está.

El president

Clar, a les quatre hem de tornar a algunes de les altres 
compareixences.

Anna Mulà Arribas

D’acord, ho entenc perfectament. França va aprovar 
aquest decret, de 18 de març del 2011, sobre les con-
dicions d’utilització dels animals vius no domèstics 

en espectacles itinerants. Tenia raó el senyor Amo-
rós, l’altre dia, quan posava en relleu l’extravagància 
d’alguns requisits d’aquesta regulació; per exemple, 
els requisits d’allotjament, que bàsicament consistei-
xen en l’espai que cal habilitar per cada animal, mesu-
rat en metres quadrats. Ja hem vist que no és possible 
fer compatible qualsevol mesura de benestar animal 
en aquests termes, si ho comparem, no?, amb l’espai 
que tindrien en llibertat.

Però quin nivell de protecció es vol donar als animals 
a Catalunya? Volem donar setze metres quadrats a 
l’hipopòtam, si és un vehicle de transport? Volem do-
nar sis metres quadrats a macacos i babuïns?, set me-
tres quadrats per a lleons, tigres i panteres? És sufi-
cient quinze metres quadrats per a un màxim de dos 
lleons marins, que inclogui piscina? Això és el que re-
gula el decret francès que ens van posar com a exem-
ple per fer una regulació catalana.

I, amb relació als elefants, també, efectivament –l’altre 
dia ho va dir el senyor Amorós, i tenia raó–, podem 
llegir literalment que, quan els animals són lligats 
dins les instal·lacions interiors, les cadenes han de ser 
encoixinades, i els ferros que porten a les potes han de 
ser invertits cada dia –cada dia–, en diagonal.

Anglaterra. De moment, fins a la prohibició, quelcom 
similar a França podem trobar en la Guia de regula-
ció sobre benestar animal d’animals salvatges en circs 
itinerants d’Anglaterra, és del 2012. De les moltíssi-
mes qüestions que podríem llegir, també, amb rela-
ció, sobretot, als metres quadrats que té cada animal, 
en destacaré una, i és la regulació sobre la intensitat i 
la pressió que cal fer amb el ganxo a l’elefant en fun-
ció de les diferents regions del cos; són els hooks, no?, 
són els ganxos de metall, les disposicions punxants. 
Llegeixo –molt breument–: «Els ganxos per a elefants 
han de ser utilitzats apropiadament. Diferents regions 
del cos de l’elefant tenen diferents sensibilitats i, per 
tant, requereixen diferents pressions. Són més sensi-
bles les àrees al voltant de les orelles, els turmells i 
les ungles del dit del peu. Les articulacions del ventre, 
la zona genital i turmell davanter no s’han d’utilitzar. 
La manera d’utilitzar el ganxo s’ha de fer d’una ma-
nera decisiva, controlada, i evitar moviments ràpids 
i espasmòdics. L’autocontrol s’ha de mantenir en tot 
moment, però si l’accident ocorre en un lloc de refe-
rència, aquesta àrea no s’ha d’utilitzar fins que esti-
gui completament curada.» En això consisteix, també, 
una regulació. Per cert, torna a sortir com han de ser i 
com s’han d’utilitzar les cadenes d’elefant en un sentit 
similar o fins i tot pitjor.

Però entenc que he de passar directament a la d’Itàlia, 
i ja en vint segons. Tenim els criteris per al manteni-
ment dels animals en els circs i exposicions itinerants, 
aprovat per la comissió científica CITES. Aquest do-
cument, igual que altres regulacions, fixa els criteris 
d’allotjament dels animals, però, a diferència de la res-
ta, afirma que «les peculiaritats del seu comportament 
social i agressiu» –referit als animals–, «les estruc-
tures del circ en termes d’espai» –referides als grans 
felins–, «els hàbits alimentaris» –referits als óssos–, 
«certes consideracions contextuals» –referides als mi-
cos, per anomenar només algunes espècies– «fan in-



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  47

acceptable o impossible qualsevol esforç per mante-
nir aquests animals en circs de forma compatible amb 
les seves necessitats». I per això, després de fer aques-
tes indicacions, reitera que els requisits d’allotjament, 
aquells metres quadrats, no han de considerar-se com 
una invitació o una justificació per mantenir aquests 
animals en circs.

Per tant, veiem que la mateixa incoherència ens por-
ta al fracàs d’intent de regulació de les condicions de 
benestar animal en un context d’impossible benestar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Anselmi, té un minut i mig. (El 
president riu.)

Leonardo Anselmi Raffaeli

Un minuto.

El president

Pot parlar, sí.

Leonardo Anselmi Raffaeli

Muchas gracias. Básicamente, cuando se me pregun-
tó sobre el impacto social de la Plataforma Prou, me 
hubiera gustado que muchos y muchas de ustedes es-
tuvieran conmigo en algunos países latinoamericanos 
cuando se reciben los halagos del presidente Rafael 
Correa, o del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuan-
do se refiere a Cataluña como un ejemplo a seguir en 
lo que tiene que ver con la defensa de los animales, o 
de haber llegado al DF y encontrar una valla, que ellos 
llaman «los espectaculares», de muchísimos metros, 
diciendo «Sigamos a Cataluña» y mostrando la ima-
gen de un toro.

El segundo punto –voy a ir muy rápido–, con respecto 
a lo que consultaba la señora Grau: sí, plenamente de 
acuerdo, tenemos que revisar absolutamente todas las 
formas. Yo creo que aquí se cruzan dos ejes: el eje del 
debate moral y el eje del debate político, y eso nos da 
un resultado que se llama «moral de la época». La mo-
ral de la época tiene que ver con principios que com-
partimos en esta época y que podemos tirar adelante, 
como el caso de los circos. Y, evidentemente, nosotros, 
que ponemos mesas informativas en la calle, sabemos 
cuándo está el termómetro para este tipo de cosas, y el 
termómetro de los circos yo creo que está dado.

Y, por último, simplemente, para redondear sobre todo 
las preguntas que se hicieron donde se habla de otros 
asuntos que tienen que ver estrictamente con la liber-
tad, con la empresa, una reflexión: yo creo que la más 
genuina de nuestras libertades se construye con los 
escombros de nuestras miserias. Los seres humanos 
hemos cometido muchísimas miserias hacia los ani-
males, eso es evidente. Iremos construyendo nuestras 
libertades en la medida en que podamos derrumbar 
esas miserias.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Anselmi. Moltes gràcies a tots 
els compareixents. Lamento el dallò, però els he dei-
xat parlar a quasi tots el que havíeu de dir. La veritat és 
que hem deixat bastant de... Moltíssimes gràcies a tots 
i esperem que surti una llei correcta. Molt bé, gràcies.

Suspenem la comissió fins a les quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a tres quarts de tres de la tarda i 
catorze minuts i es reprèn a les quatre i onze minuts.

El president

Bé, bona tarda a tothom. Donarem reinici a la comis-
sió amb la següent tanda d’intervencions.

Compareixença
d’Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat 
de Friburg, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00809/10)

Seran les intervencions del senyor Immanuel Birme-
lin, que és etòleg; del senyor Helmut Grosscurth –que 
ve en substitució d’Urs Pilz–, que és director execu-
tiu de l’Associació Europea de Circ, i la senyora Ro-
na Brown, que és de l’Associació Europea de Circ, 
d’acord?

Per tant, seran intervencions que seran interrompudes 
per l’intèrpret, eh?, que anirà fent les intervencions en-
tremig, d’acord? Per tant, hi haurà una intervenció, la 
primera, del senyor Birmelin, d’uns vint minuts, i els 
altres dos la compartiran i es partiran aquests vint mi-
nuts, d’acord? –seran deu minuts cada un. I després hi 
haurà la intervenció dels grups, com sempre, i les res-
postes, també sintètiques.

Per tant, passem la paraula al senyor Immanuel Bir-
melin.

(Les intervencions dels oradors són traduïdes conse-
cutivament al català i a l’anglès per un intèrpret.)

Immanuel Birmelin (etòleg)

It’s okay? (Pausa.) Okay. Thank you very much for 
your invitation, to ask me about animal welfare. I’m a 
biologist and I’ve worked on this field for maybe twen-
ty years. I studied animals in the wilderness, in the 
Serengeti and the Malamala, and I make studies about 
circus animals, because you know animals in the cir-
cus is a debate: is it good or not.

And now I will show some facts of what we have done 
together with the University of Freiburg and biochem-
ical analyse works done by the University of Münster. 
The University of Münster is maybe, on this field, one 
of the best in the world. And so, I give them the data, 
and they interpret the data.
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I think we were the first in the world who were able to 
measure the cortisol, a stress hormone in lions, because 
now we have new techniques to analyse this, because we 
take the cortisol form the salivary, in the mouth of the li-
ons, and I will show you a small clip about this.

And now we measured the cortisol level every day for 
four days, before the travelling and after the travel-
ling from Monaco to Munich. I will show you the film 
and then I will interpret it. The film, sorry, I have only 
a German translation, but if you are interested I can 
send you an English version.

I published it with my colleagues in a scientific paper, 
and if you want you can read it, and now we have a 
lot of studies about cortisol, because cortisol is a hor-
mone for stress, and we measured it, other scientists, 
in ducks or in other animals, but not in lions and in 
elephants.

You will ask yourselves why I have done this. Eve-
rybody is asking how do the animals feel, and how 
do they feel, well or not. The scientific community is 
sure that you have to do two things: one thing is to 
measure what the animal will do the whole day, and 
we measured it for lions, we observed lions in the cir-
cus and I observed lions –the colleagues did it– in 
the Serengeti, and we looked at what a lion does in 
Serengeti and what does a lion in the circus, and in the 
zoo or in another park, and we compared these things.

I say it again, but it’s very very important that you un-
derstand this point. We have no chance to know what 
an animal feel if you cannot look inside the animal. 
We do it with hormone, with hydrates, or outside, 
what the animal shows you. That’s the only way that 
I can say if an animal feels well or not. Other things 
are stories. Nice stories, maybe, but they are stories.

Now a lot of words and now you can see what we have 
done in small clips. We do it longer, but we didn’t have 
enough time. If you are interested we can talk later. 
It’s only German, I’m sorry.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)

You see, with this one I measure the cortisol on the... 
–I don’t know the word–, and he takes it from the sali-
vary. 

The first time in the world.

And now you see the diagram.

Stop, please. (Pausa.) What you see is that the animal 
was in the out cage and in the paddocks and in the 
wagon. And later... We do it always in the same time, 
that’s very important, because the hormone is not... 
During the day it’s the same: in the morning it is low 
and during the day it goes up. So we decided to do it at 
eleven o’clock in the morning, and we did it four days, 
before and after the travelling.

We do the same experiments with elephants too, but 
to study the wellbeing of elephants is not so easy like 
with lions, because they are moving a lot, but it was 
surprising, because we measured it in the enclosure 
and after the transport from Monaco to Munich, too... 
–it was in Germany, a small village in Germany.

And we saw no big difference. In the mathematical sta-
tistics it was nearly the same after the travel and before 
the travel, but now –I talk now about lions, again– we 
compared the behaviour of the Serengeti lions and the 
lions in the circus, and I must tell you I studied animals 
for thirty years, and we were very surprised, because if 
you look at it... It was not me who studied it, it was an 
American scientist, he studied the lions in Ngorongoro, 
the big crater in Africa, in the Serengeti, and the be-
haviour of them was nearly the same as in lions... It 
was very strange. And I have some details in my mind, 
I have it in the paper.

(Adreçant-se a l’intèrpret.) And maybe you translate 
and I tell you again. (Pausa.)

The method of an animal behaviour scientist is to 
measure the behaviour and then later he makes some 
behaviour works together. One of these parts was that 
we measured how long is the animal... (veus de fons), 
resting, laying down, looking and sleeping too. And 
if you look at the lions in Serengeti, 79 per cent he is 
resting, and if you look at the circus animals, it was 77 
per cent resting, nearly the same. But if you live in a 
circus, you travel around and you see a lot. Sometimes 
it’s more interesting than nature.

We, not me alone, we scientists, explain these exper-
iments, or these results of experiments, with a new 
method of genetics, we call it «epigenetics». It’s a new 
way of science, and epigenetics says or declares how 
the environment works to the genetic and the genetic 
to the environment. And now we can explain a little bit 
how we do it. We have studies about rats, mice, and re-
ally genetics is very difficult to prove in the lions, you 
can imagine, but the idea that we know now is that it’s 
not the right way to only look at the nature. Animals 
have more inside, like humans, to react to the environ-
ment, and the environment to the genetics.

It’s very important that people understand that an ani-
mal brain will work like a human brain, and if an animal  
doesn’t feel well it doesn’t explore the environment, 
it’s sitting on the edge or sleeping, and so I’m work-
ing on the animal cognition field. We do some experi-
ments on the cognition field, and I will show you a lit-
tle bit of elephants. But now you have...

We studied if animals have an understanding of physi-
cal problems. We do it with cats, dogs, lions, tigers, 
and we do it with elephants too, but you will see how 
an animal reacts on a problem. You will see a box. 
You can only open it from one side –you will see it 
in the film–, and what elephants will do. You will see 
–I hope you will see (l’orador riu), you will under-
stand me– how interested animals are in this problem. 
A big problem for people who have animals is that 
animals are boring the whole day, it’s very important 
that in animals the brain has to work. You can’t imag-
ine how dogs or animals like to do something new. It’s 
like us. For sure it’s different, but similar.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)

Now we cannot see it. He understands the problem. 
It was by accident, maybe, but we tried it again, and 
again, and so we can show that elephants are able to 
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do this, and we did the same experiment, a little bit 
changes, smaller, but the problem was nearly the same 
with children, with 2-year old children, and they have 
big problems too; dogs, some dogs were not able to 
do it, and so for me it’s very important to say, in the 
end, that if we want that animals feel well, we have 
to know the personality of the animal, the individual 
character, that’s very important. It’s not enough to say 
it’s only the species. Look at the human society we 
live in, Spain, Germany, and so on, and other people 
from Africa. We cannot compare, because everybody 
lives different. It’s very important for the wellbeing 
the personality of the individual, and of the animal.

And now we have the possibility to measure a little bit 
the personality, and the circus is a good place, because 
we have a bonding between humans and animals. You 
will never find it, you cannot do it in the nature. I’m 
very often in the nature. It’s not possible. You can on-
ly measure the behaviour, but not the coworking with 
animals.

And so, in the end, my wish would be: maybe you can 
do it like in Germany or in Switzerland, or in other 
countries. In Germany we have rules, we have man-
aged animals on this way. Maybe it’s the best way for 
me. If the person is not able he or she cannot handle 
animals. And so you have many problems, but you 
have problems with other animals too, not only with 
wild animals, but not a big difference.

Do I have time? Do I finish? (Veus de fons.) Okay.

(Traducció.)

Estem a punt? (Pausa.) D’acord. Moltes gràcies per 
la seva invitació, per haver-me preguntat sobre el ben-
estar animal. Sóc biòleg i he treballat en aquest camp 
potser durant vint anys. He estudiat animals en estat 
salvatge, al Serengeti i el Malamala, i faig estudis so-
bre els animals del circ, perquè, com saben, la presèn-
cia dels animals al circ és un tema de debat: si és bona 
o no.

I ara els mostraré algunes coses del que hem fet ple-
gats amb la Universitat de Friburg, així com anàlisis 
bioquímiques que hem realitzat amb la Universitat 
de Münster –la Universitat de Münster és, potser, en 
aquest camp, una de les millors del món–, de manera 
que els porto dades i ells les interpreten.

Em sembla que vam ser els primers del món a ser ca-
paços de mesurar el cortisol, l’hormona de l’estrès en 
els lleons, perquè val a dir que ara tenim tècniques no-
ves per analitzar-lo, perquè extraiem el cortisol de les 
glàndules salivals dels lleons, de la boca dels lleons. 
Els en mostraré un reportatge curt.

Vam mesurar el nivell de cortisol cada dia durant qua-
tre dies, abans i després de viatjar des de Mònaco fins 
a Munic. Els passaré el film i després en faré la inter-
pretació. Del film, disculpin, només en tinc una versió 
en alemany, però, si hi estan interessats, els en puc fer 
arribar una versió en anglès.

Tot això ho he publicat, juntament amb els meus col-
legues, en un article científic, que, si volen, poden llegir. 
Ara tenim molts estudis sobre el cortisol, perquè el cor-

tisol és una hormona que ens permet mesurar l’estrès; 
altres científics també l’han mesurat en ànecs i altres 
animals, però no pas en lleons o elefants.

Es deuen preguntar per què he fet tot això. Tothom es 
pregunta què senten els animals, si se senten bé o no. 
La comunitat científica està segura que s’han de fer 
dues coses: d’una banda, cal mesurar què és el que fa 
l’animal durant un dia sencer. I ho hem fet amb lleons: 
hem observat lleons al circ i hem observat –altres col-
legues ho han fet– lleons al Serengeti, i hem observat 
què fa un lleó al Serengeti i què fa un lleó al circ, i tam-
bé en un zoo o en un altre parc. I aleshores n’hem com-
parat els resultats.

Hi insisteixo, perquè és molt i molt important que en-
tenguin aquest punt: no tenim altra manera de saber 
com se sent un animal si no podem observar-lo per 
dins. Ho fem mitjançant hormones, amb hidrats, o des 
de fora, a través del que ens mostra l’animal. Aquesta 
és l’única manera de poder saber si un animal se sent 
bé o no. Tota la resta són històries; potser històries bo-
niques, però són històries.

I bé, després d’aquestes paraules, ara podran veure 
el que hem fet, en petits reportatges. Normalment són 
més llargs, però no teníem prou temps. Si els interessa, 
després podem comentar-ho. Disculpin, només està en 
alemany.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)

Veuen, en aquest mesuro el cortisol de la... –no em surt 
la paraula–, i l’agafa de la glàndula salival.

Per primera vegada al món.

I aquí veuen el diagrama.

Aturin-lo, si us plau. (Pausa.) El que veuen és l’animal 
fora de la gàbia, als prats i dins del vagó. I més tard... 
Sempre ho fem a la mateixa hora; això és molt impor-
tant, perquè les hormones no sempre..., durant el dia 
sempre es comporten de la mateixa manera: al matí els 
índexs són baixos, i al llarg del dia van pujant. Final-
ment vam decidir de fer-ho a les onze del matí, i ho 
vam fer durant quatre dies, abans i després de viatjar.

Fem els mateixos experiments amb elefants, també, pe-
rò estudiar el benestar dels elefants no és fàcil, com 
podria ser-ho amb els lleons, perquè es mouen molt. 
Però vam trobar-hi sorpreses. Vam mesurar-ho en cap-
tivitat i després del transport de Mònaco a Munic, tam-
bé –va ser a Alemanya, en un petit poble alemany.

I no hi vam observar grans diferències: l’estadística 
matemàtica era pràcticament la mateixa abans i des-
prés de viatjar. Però després –torno ara als lleons, altre 
cop– vam comparar el comportament dels lleons del 
Serengeti i els lleons de circ, i els haig de dir que, mal-
grat que he estudiat animals durant trenta anys, vam 
quedar molt sorpresos, perquè si es fixen en... No vaig 
ser jo qui va fer l’estudi, va ser un científic americà: va 
estudiar els lleons al Ngorongoro, el gran cràter afri-
cà, al Serengeti, i el seu comportament era pràctica-
ment el mateix que el dels lleons... Era molt estrany. 
I en recordo alguns detalls, també ho tinc aquí escrit.
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(Adreçant-se a l’intèrpret.) Potser pot traduir i després 
puc tornar a l’explicació. (Pausa.)

El mètode d’un científic del comportament animal és 
mesurar-ne el comportament i després contrastar les 
dades de diferents treballs sobre els mateixos compor-
taments. Un d’aquests casos va consistir a mesurar 
quanta estona descansa o està estirat, l’animal, obser-
vant, o també dormint. I si ens fixem en aquests lleons 
del Serengeti, descansen un 79 per cent, i si ens fixem 
en els animals de circ, descansen un 77 per cent: pràc-
ticament el mateix. Però si vius en un circ, això implica 
viatjar i veus moltes coses. De vegades és més interes-
sant que la natura mateixa.

Nosaltres –no només jo, els científics– expliquem 
aquests experiments, o els resultats dels experiments, 
amb un nou mètode de la genètica que anomenem 
«epigenètica». És una nova forma científica, i l’epige-
nètica explica com afecta l’entorn a la genètica i vi-
ceversa. I ara voldria explicar breument com ho fem: 
tenim estudis amb rates i ratolins, i és cert que la ge-
nètica és molt difícil de provar amb els lleons, com es 
poden imaginar, però el que ara sabem és que no és 
correcte observar només la natura. Els animals tenen 
alguna cosa dins seu, com els humans, que els permet 
reaccionar davant de l’entorn, i aquest entorn, alhora, 
n’afecta la genètica.

És important que la gent entengui que el cervell d’un 
animal funciona com un cervell humà, i, si un animal 
no es troba bé, no explora l’entorn, es queda en un ra-
có o dorm. En aquest sentit, treballo sobre el camp 
cognitiu dels animals. Fem alguns experiments sobre el 
camp cognitiu, i ara els mostraré alguns aspectes rela-
cionats amb els elefants. Però aquí tenen...

Hem estudiat si és cert que els animals comprenen els 
problemes físics; ho fem amb gats, gossos, lleons, ti-
gres, i també amb elefants. I ara veuran com reaccio-
na un animal davant d’un problema: veuran una cai-
xa, que només es pot obrir des d’un costat –ho veuran 
al reportatge–, i els elefants ho aconsegueixen. Veuran 
–espero que ho vegin (l’orador riu), ja m’entendran– 
l’interès que posen a resoldre el problema. Un dels 
problemes de les persones que tenen animals és que els 
animals estan avorrits tot el dia. És molt important que 
el cervell dels animals estigui actiu, no poden imagi-
nar-se com els agrada, als gossos o a altres animals, 
fer una cosa nova. Sens dubte que és diferent, però al-
hora és similar.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)

Ara no el podem veure, però ha pogut entendre el pro-
blema. Ha estat per accident, potser, però ho va tornar 
a provar, una vegada i una altra, i ara podem demos-
trar que els elefants són capaços de fer-ho, això. I vam 
fer el mateix experiment –amb alguns canvis, en una 
versió reduïda, però el problema era pràcticament el 
mateix– amb nens de dos anys; també hi tenen grans 
dificultats. Alguns gossos no van ser capaços de fer-
ho, i per això per mi és molt important dir, finalment, 
que, si volem que els animals se sentin bé, el que hem 
de fer és conèixer la personalitat de l’animal, el seu 
caràcter particular. Això és molt important: no n’hi ha 
prou amb dir que és l’espècie. Fixem-nos en la societat 

en què vivim –Espanya, Alemanya, etcètera–, i en altra 
gent de l’Àfrica: no les podem comparar, perquè ca-
dascú viu d’una manera diferent. Per al benestar és fo-
namental tenir en compte la personalitat de l’individu, 
com també la de l’animal.

I actualment tenim la possibilitat de mesurar-la una 
mica, la personalitat, i el circ és bon lloc on fer-ho, 
perquè hi ha un vincle entre humans i animals. Això 
no passa enlloc més, no es pot trobar a la natura. Jo 
hi sóc sovint, a la natura, i no és possible: només pots 
mesurar-ne el comportament, però no la compenetra-
ció amb els animals.

I, finalment, el meu desig seria: potser vostès ho poden 
fer com Alemanya o Suïssa, o com altres països. A Ale-
manya tenim una normativa, hem aconseguit gestionar 
els animals d’aquesta manera. Potser és la millor ma-
nera, per mi. Si la persona no hi està capacitada, no 
pot tractar amb els animals. I per això hi ha proble-
mes, però també hi ha problemes amb altres animals, 
no només amb animals salvatges; no hi ha una gran 
diferència.

Em queda temps? Acabo? (Veus de fons.) D’acord.

El president

Tinc un dubte. Atès que amb això de l’intèrpret se’ns 
allarga, què preferiu? Preguntar ara a ell i després als 
altres dos?, o tots junts? (Pausa.) Tots junts. Bé, escol-
ta, fem-ho tots junts, doncs.

Compareixença
d’Urs Pilz, president de l’Associació Europea 
de Circ, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00732/10)

Ara intervindrà el senyor Grosscurth. Li passo la pa-
raula.

Helmut Grosscurth (director executiu 
de l’Associació Europea de Circ)

Okay, thank you very much, mister president and 
members of the commission. Thank you for inviting 
first mister Pilz, for the European Circus Association, 
and for allowing me to speak on his behalf.

I have to say I don’t know very much about circus in 
Catalonia, but I will speak about circus at a broader 
picture, all of Europe, with examples from other coun-
tries.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)

And I’ll try to be fast. (L’orador riu.) So, to start, with 
the ECA mission statement, we are an association of 
about 130 circuses all over Europe, and associated 
companies in other continents too. We believe that to-
gether we can help the circus to survive and to enter-
tain its audiences, also in the future, and this includes 
all kinds of circuses. We are not the lobby for animal 
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circus, we are the association of all kinds of circuses. 
And we believe that all together they provide culture 
for millions.

One of the fields we work in of course is the animal 
welfare in circus, and I’ll try to give you ten good rea-
sons why circus is a good place for animals. Number 
one, not only we believe circus is culture, but the Eu-
ropean Parliament also believes the same thing. In 
2005, the European Parliament adopted a resolution 
that calls for the classical circus, including the pres-
entation of animals, to be part of Europe’s cultural 
heritage, and then it goes on and on and it calls on 
the member states to adopt it in each and every state. 
I won’t go into the details, but this is the first point.

Reason number two: we think –and doctor Birmelin 
also referred to that–, we believe that nature needs 
ambassadors. There are many animal species that are 
threatened in the wild life. On the other hand, we only 
protect what we know. So it’s important that people 
get to see these animals and get to get in touch with 
these animals, and circus is the best place for that.

These are the ambassadors. Number three, circus is a 
good meeting place. Again, doctor Birmelin already 
talked about that. Circus is a meeting place between 
man and animal. One of the big problems that we face 
is that people are just not familiar with animals any-
more, so circus provides that place to get in touch with 
animals, to see them, to see them up close, better than 
in any other environment.

I was like this picture. It’s from Japan, so quite far 
away, but this kid probably will never forget his visit 
to the circus.

And this is another example at circus Krone, in Ger-
many, where they regularly invite people, and not on-
ly healthy people, they also use it in therapy, to swim 
with their sea lions in the big pool at the circus.

Reason number four: circus provides stimulation and 
motivation. Doctor Birmelin just talked about it, so 
I won’t go into the details here. We mentioned the sci-
entific studies. That’s one of them that we just said.

Of course, circus training had to evolve. If you go 
back in history, yes, there were bad examples and ani-
mal training didn’t start at what it is today, but that’s 
like any other development. Actually, the circus peo-
ple, the animal trainers, were much faster to accept 
that positive encouragement is better than any kind of 
punishment. So they started to train animals that way 
long before there were laws saying that you shouldn’t 
punish your children like that.

Number six. Circus training is based upon natural 
behaviour. Again, this was not always the case, and 
I know the bad examples from the past. These days 
the good animal trainers, and they are the ones that 
we try to protect, they build on natural behaviour of 
the animals, so in the high school of the horses the 
paces are derived from the display behaviour of stal-
lions in the wild. The lions’leap through the hoop or 
whatever is derived from its jump on the pray, and so 
it goes on with examples and examples.

This is a typical picture. This tiger could be jumping 
on its pray, somewhere in the wild.

Or this horse could be playing with another horse.

We think that there are many examples for good prac-
tice in several countries that show that welfare can be 
guaranteed in circuses. Doctor Birmelin already men-
tioned Germany, with the system there. Similar sys-
tems are in place in the UK and in France and the list 
goes on. So it can be regulated, there can be mini-
mum standards that say how to deal with these ani-
mals, how much room they need, what kind of food 
they need, what temperature, whatever. In Italy they 
have a self-regulation for the circuses that exactly ex-
plains species by species what they need and how to 
treat them.

If they are treated like that, then animals in the circus 
clearly get older than in the wild, and they are still 
looked after even when they can’t perform in the cir-
cus anymore. Circuses provide that environment.

Okay, this picture shows a modern stable for horses on 
a travelling circus, but this is only the inside, where 
you see the boxes for each horse. This is the outside, 
so the horses can decide whether they stay inside or 
they go outside. There they have all their food. If you 
look at the stables in riding schools, whatever, they do 
not look like this one.

Number eight, also already mentioned by doctor Bir-
melin, travelling means variety, the animals get used 
to the transport. And then we come back to the stress 
test. They like these new challenges. Every time there 
is a new environment, it’s interesting for them, they 
can look around, they can get the feeling, so they have 
more variety, probably, than they even have in the na-
ture.

Like we saw in doctor Birmelin’s video, animals like 
to get to know something new and to find out how it 
works. These elephants just arrived in a new city and 
try the taste of that tree.

Same thing here.

Number nine. There is still popular demand for ani-
mals in the circus, and that’s probably the best test. 
We’ve done scientific surveys, for example in Germa-
ny, that show that 85 per cent of the people still like 
animals in the circus, and if you ask them what kind 
of animals you like, they like..., number one is lions 
and tigers and then it’s elephants and horses. But the 
best test, of course, is at the box office. People come in 
millions to see circus with animals, and they actually 
pay for their ticket. So there must be a demand for cir-
cus, otherwise the circus wouldn’t be full as they are.

And number ten, circuses are fully transparent, and 
they are more transparent than other forms of keep-
ing animals in human care. There is nothing to hide, 
in the circus. Circuses are open 24/7. So if anybody 
wants to have a look at how the animals are treated 
and how they are kept, it’s easy to see, you just have 
to go there and take a look. Again, I’m not speaking 
for all the animal circuses, I know there are bad ex-
amples. We will be the first to condemn any malprac-
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tice, but we know that it’s possible to keep animals in 
a good way in the circus, and to make circus a good 
place for animals.

So what we have been proposing for quite some time 
is a regulation, the same thing that doctor Birmel-
in asked for. We need clear regulations about how to 
treat these animals, what is expected, what you should 
do, like in Germany, France, UK, wherever, and train-
ers, of course, need a license before they start their 
job. But if that’s there and if all the requirements are 
fulfilled, then animal trainers must have a future, be-
cause the audience wants it.

Okay, thank you very much. Rona knows much more 
about the English system, so she can explain that 
much better than I can.

(Traducció.)

Bé, moltes gràcies, senyor president i membres de la co-
missió. Gràcies per haver convidat, en primera instàn-
cia, el senyor Pilz, representant de l’Associació Euro-
pea de Circ, i per permetre’m d’adreçar-los la paraula 
en nom seu.

Haig de dir que no tinc gaire informació sobre el circ a 
Catalunya, però parlaré sobre el circ en un àmbit més 
ampli, de tot Europa, amb exemples d’altres països.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projec-
ció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expe-
dient de la comissió.)

I miraré d’anar de pressa. (L’orador riu.) I ho faré, per 
començar, amb un missatge sobre la missió de l’ECA. 
Som una associació d’uns cent trenta circs d’arreu 
d’Europa, amb companyies associades també d’altres 
continents. Creiem que junts podem contribuir a fer 
que el circ sobrevisqui i a entretenir el públic, també en 
el futur, i això inclou tot tipus de circs. I creiem que, tots 
junts, els circs ofereixen cultura a milions de persones.

Un dels nostres camps de treball és, sens dubte, el ben-
estar dels animals del circ, i provaré de donar-los deu 
bones raons per les quals el circ és un bon lloc per als 
animals.

Número 1: no només considerem que el circ és cultura, 
també ho considera el Parlament Europeu. El 2005 el 
Parlament Europeu va adoptar una resolució que re-
clama com a patrimoni cultural europeu el circ clàs-
sic, incloent-hi la presentació d’animals, i després con-
tinua prolixament i demana als estats membres que 
l’adoptin en tots i cada un dels estats. No entraré en 
detalls, però aquest n’és el primer punt.

Segona raó: pensem –també s’hi ha referit el doctor 
Birmelin–, creiem que la natura necessita ambaixa-
dors. Hi ha moltes espècies que estan amenaçades en 
la vida salvatge. D’altra banda, només protegim allò 
que coneixem, de manera que és important que la gent 
pugui veure aquests animals i estar-hi en contacte, i el 
circ és el millor lloc per fer-ho.

Aquests són els ambaixadors.

Número 3: el circ és un bon lloc on trobar-se. També el 
doctor Birmelin n’ha parlat: el circ és un lloc de trobada 
entre l’home i l’animal. Un dels grans problemes amb 

què ens enfrontem és que la gent simplement ha deixat 
d’estar familiaritzada amb els animals, de manera que 
el circ és un lloc on entrar-hi en contacte, on veure’ls, i 
veure’ls de prop millor que en cap altre entorn.

Jo era com el noi d’aquesta foto. És del Japó, que vol 
dir que és força llunyana, però aquest noi segurament 
mai oblidarà la seva visita al circ.

I aquí en tenim un altre exemple, al Circus Krone, a 
Alemanya, on normalment conviden gent, i no només 
gent sana: també l’utilitzen com a teràpia, per nedar 
amb lleons marins dins la gran piscina del circ.

Quarta raó: el circ genera estimulació i motivació. El 
doctor Birmelin n’acaba de parlar, i per tant aquí no 
entraré en gaires detalls. S’han esmentat els estudis ci-
entífics, aquest n’és un.

L’ensinistrament al circ havia d’evolucionar, d’això no 
hi ha dubte. Si miren enrere en la història, sí, hi ha-
via mals exemples, i l’ensinistrament d’animals no va 
començar tal com es fa actualment, però això és com 
qualsevol altre desenvolupament. De fet, la gent del 
circ, els domadors d’animals, van ser els que més ràpi-
dament van entendre que l’estímul positiu és preferible 
a qualsevol mena de càstig, i van començar a domar 
els animals d’aquesta manera molt abans que hi ha-
gués lleis que diguessin que no s’havia de castigar els 
infants d’aquesta manera.

Número 6: l’entrenament al circ es basa en el compor-
tament natural. Novament, això no sempre ha estat ai-
xí, i conec els mals exemples del passat. Avui en dia, els 
domadors d’animals, que són les persones que inten-
tem protegir, domen a partir del comportament natural 
dels animals, de manera que als centres d’hípica d’alt 
nivell els passos són fruit de l’observació del compor-
tament dels cavalls salvatges en llibertat. El salt del 
lleó a través de l’anella, o del que sigui, deriva del seu 
salt damunt la presa, i podríem continuar amb molts 
altres exemples.

Aquesta és una foto típica. El tigre podria estar saltant 
sobre la presa en algun lloc salvatge.

O aquest cavall podria estar jugant amb un altre cavall.

Pensem que hi ha força exemples de bones pràctiques 
en diferents països que demostren que es pot garantir 
el benestar als circs. El doctor Birmelin ja ha esmen-
tat Alemanya i el seu sistema. S’han implantat sistemes 
similars al Regne Unit i a França, i la llista continua. 
Per tant, es pot regular, es poden fixar estàndards mí-
nims que estableixin com s’han de tractar aquests ani-
mals, quant espai necessiten, quina mena de menjar els 
cal, quina temperatura, el que sigui. A Itàlia tenen una 
normativa pròpia que explica exactament, espècie per 
espècie, quines són les seves necessitats i com cal trac-
tar cada tipus d’animal.

Si se’ls tracta d’aquesta manera, aleshores els animals 
del circ arriben a edats superiors als animals en estat 
salvatge, i se’n continua tenint cura fins i tot quan ja 
no poden actuar al circ. Els circs fan possible aquesta 
mena d’entorns.

Bé, aquesta imatge mostra un estable modern per a ca-
valls en un circ itinerant, però això només n’és l’inte-



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  53

rior, on es veuen els habitacles de cada cavall. Aquí 
en veiem l’exterior, de manera que els cavalls poden 
decidir si prefereixen quedar-se a dins o sortir a fora. 
Tenen tot el seu menjar. Si es fixen en els estables de les 
escoles d’hípica, qualsevol, no tenen aquest aspecte.

Número 8, també esmentada pel doctor Birmelin: viat-
jar significa varietat, els animals s’habituen al trans-
port. I amb això tornem a les proves d’estrès. Els agra-
den, aquests nous reptes; per a ells és interessant, cada 
cop que es troben en un entorn nou: poden observar, 
poden habituar-s’hi, i tenen més varietat, probable-
ment, que no pas en la natura.

Tal com hem vist en el vídeo del doctor Birmelin, als 
animals els agrada conèixer coses noves i descobrir 
com funcionen. Aquests elefants tot just acaben d’ar-
ribar a una ciutat nova, i tasten aquest arbre, que és 
nou per a ells.

Un cas semblant.

Número 9: encara hi ha una demanda popular, d’ani-
mals del circ, i aquesta n’és, segurament, la millor pro-
va. Hem fet recerca científica, per exemple a Alema-
nya, que demostra que al 85 per cent de les persones 
els continuen agradant els animals al circ, i si se’ls 
pregunta quins animals els agraden, en primer lloc hi 
ha els lleons i els tigres, i després, els elefants i els ca-
valls. Però la millor prova, sens dubte, és a la taquilla 
d’entrades: són milions les persones que van a veure 
circs amb animals, i que la venda d’entrades ho de-
mostra. Per tant, hi ha una demanda de circ, altrament 
els circs no estarien plens com ho estan.

I la número 10: els circs són totalment transparents, i 
ho són més que altres formes de tenir animals a cura 
de les persones. No hi ha res a amagar, als circs. Els 
circs estan oberts cada dia, vint-i-quatre hores, de ma-
nera que, si algú vol veure de quina manera es té cura 
dels animals, és fàcil de veure-ho: només cal anar-hi i 
donar-hi una ullada.

Novament, no parlo per tots els circs amb animals. Sóc 
conscient que hi ha mals exemples. Serem els primers 
a denunciar qualsevol mala praxi, però sabem que és 
possible tenir animals correctament al circ i fer del circ 
un bon lloc per als animals.

I el que hem proposat ja fa temps és una normati-
va, el mateix que ha demanat el doctor Birmelin. Ens 
fan falta normatives clares sobre com s’han de trac-
tar aquests animals, sobre quines són les expectatives, 
què caldria fer, com ara a Alemanya, a França, al Reg-
ne Unit o on sigui. I els domadors, sens dubte, han de 
treure’s una llicència abans de poder començar a tre-
ballar; però si hi és i es compleixen tots els requeri-
ments, aleshores els domadors d’animals han de tenir 
un futur, perquè el públic així ho desitja.

Molt bé, moltes gràcies. La Rona coneix molt millor el 
sistema anglès, i podrà explicar-lo molt millor que no 
pas jo.

El president

Bé, moltes gràcies. I ara passaríem la paraula a la se-
nyora Rona Brown.

Rona Brown (representant de l’Associació  
Europea de Circ)

Well, good afternoon everybody. Good afternoon 
mister president and thank you very much, indeed, for 
inviting me and allowing me to speak today, and also 
to you, members of the commission.

Just a little bit about me. My name is Rona Brown. 
I don’t work in the circus, but I train wild animals for 
the film industry. It’s a job I’ve done for over..., well, 
nearly fifty years. I make major movies with wild ani-
mals. I did Gorillas in the Mist and I cared for twen-
ty-three elephants in Anna and the King. I sort of got 
dragged into helping government, over twenty-five 
years ago, because they asked myself and another 
group of animal trainers to put together some qualifi-
cations for people who work in the entertainment in-
dustry with wild animals. (Veus de fons. Pausa.)

(Adreçant-se a l’intèrpret.) Thank you, Adrian, sorry. 
And then, after that, I was sort of dragged into with 
a very eminent vet in the UK called Peter Scott. We 
were dragged into putting together qualifications for 
people who work with animals in the entertainment 
industry, and we put together levels two, three and 
four in the National Vocational Qualifications.

After that, the Government asked me and Peter also 
if we would put together a code of practice for peo-
ple who worked with wild animals, and also we then 
sort of got dragged –not unwillingly, I might add– in-
to doing the same for circuses. And we helped all the 
build-up towards the 2006 Welfare Animal Act, and 
then later on with the coming in of the regulations. 
We helped with that, also. I was part of the first team 
working on this.

The welfare on wild animals in travelling circuses 
came into place in January 20th, 2012. Two circuses 
applied to be licensed under these regulations, and 
the two circuses both complied with all the necessary 
needs and were accordingly licensed under this new 
act, under these new regulations.

The licenses have been in place now since 2012 and 
both circuses are still working, and both are licensed. 
All the reports of the vets’inspections..., and these cir-
cuses have to have seven inspections throughout the 
year, some by deferred vets and some by other inde-
pendent vets, and some by their own lead vets. And so 
far everything is going okay, they passed everything 
that they should. There are so many things they are 
tested on, it’s not just to do with how the animals are 
kept or how they are transported. It’s everything to do 
with the wellbeing of those animals, and the way they 
live and the way they’re treated. And everything is 
caught in the regulations.

It causes the circuses a huge amount of money every 
year, complying with the regulations and paying for 
all the veterinary inspections. They have to pay ab-
solutely everything so that it doesn’t cost the Govern-
ment anything at all to have these regulations in place, 
it saves on Government resources.

These regulations are in place for seven years and 
their time runs out in 2020. The only way that Gov-



Sèrie C - Núm. 510 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  ALIMENTACIó I MEDI NATURAL, SESSIó NÚM. 16  54

ernment cannot now license a circus that applies is if 
they don’t comply, if they do something wrong. It’s 
rather like the Zoo Licensing Act that we have. If 
there is something wrong, they get told what is wrong 
and a length of time that they have to rectify it and 
make it work. And so far, fortunately... We’ve had a 
couple of things, the circuses have had a couple of 
things. For instance, in a snake house, where one of 
the circuses keeps snakes, they only kept a major tem-
perature gage, it didn’t show the minors or so, so we 
never knew what it went down to at night. So that was 
one thing that had to be put right.

So really that’s just about all at the moment about reg-
ulations. So far I have to say that it is working, they 
are checked on everything.

I heard last week, that I’ve been going close to Ireland 
and up to Scotland, that Ireland has now decided not 
to ban. And, fortunately, Northern Ireland has agreed 
to an all-Ireland island regulation, regulatory system 
–it’s difficult to say–, and also Scotland have put off 
making a decision until the new year. And I suspect 
what they are doing: they are going to wait to see af-
ter the general election who gets in, who does what to 
whom, but it is unlikely they will ban, now that Ire-
land has come on board, and Wales will shortly fol-
low suit.

Ireland is going to do their own regulations, because 
Ireland, being island, don’t want to be told what to do 
by England, as it ever does. And that’s fine, because 
then I would suspect that countries like Catalonia 
would also want to do their own regulations, and not 
copy other peoples’. Because, you know, there are dif-
ferent things in different countries. For instance, the 
heat here would make some of our regulations not ap-
plicable here, because we don’t have that severe heat 
and weather. So, there are different needs to be adjust-
ed to each country so that the animals are cared for 
throughout the year.

So really that’s just about it.

I’m here to make a plea not to put people out of busi-
ness, not to ruin family lives, because most circuses 
are run by families. They’ve done it through the ag-
es. The animals belong to them, and it is their way of 
life. Obviously there are a few occasions where ani-
mals happen to be treated badly. Fortunately, none of 
them ought to do with the circuses in the UK that are 
licensed. And regulations do work, there’s no doubt 
about it, they do. If you get it right, they work.

So that is my plea, mister president.

(Traducció.)

Bé, bona tarda a tothom. Bona tarda, senyor president, 
i moltes gràcies, de debò, per haver-me convidat i per-
metre que parli avui aquí; també a tots vostès, mem-
bres de la comissió.

Em presentaré breument. Em dic Rona Brown, i no tre-
ballo al circ, però ensinistro animals salvatges per a la 
indústria cinematogràfica. És una feina que he fet du-
rant..., bé, gairebé cinquanta anys. Treballo en grans 
produccions amb animals salvatges: vaig fer Goril·les 

en la boira i em vaig ocupar de vint-i-tres elefants a 
Anna i el rei. D’alguna manera, em vaig veure empe-
sa, fa més de vint-i-cinc anys, a assessorar el Govern, 
perquè em van demanar, a mi i a un altre grup d’ensi-
nistradors d’animals, que elaboréssim unes qualifica-
cions per a les persones que treballen en la indústria 
de l’entreteniment amb animals salvatges. (Veus de 
fons.)

(Adreçant-se a l’intèrpret.) Gràcies, Adrian, i discul-
pes. I aleshores, després d’això, em vaig veure empesa, 
juntament amb un eminent veterinari del Regne Unit 
anomenat Peter Scott, a elaborar les qualificacions per 
a les persones que treballen amb animals a la indús-
tria de l’entreteniment, i vam elaborar els nivells se-
gon, tercer i quart de les National Vocational Qualifi-
cations.

Després d’això, el Govern ens va demanar, a mi i a en 
Peter si podíem elaborar un codi de bones pràctiques 
per a les persones que treballen amb animals salvat-
ges. I aleshores també ens vam veure empesos –i no a 
contracor, he de dir– a fer el mateix per als circs. I així 
vam col·laborar en l’elaboració de la Llei de protecció 
dels animals del 2006, i després també vam col·laborar 
en l’elaboració de la normativa. Jo vaig formar part 
del primer equip que hi va treballar.

La Llei de protecció dels animals salvatges en circs iti-
nerants va entrar en vigor el 20 de gener de 2012. Dos 
circs van demanar una llicència d’acord amb aquesta 
normativa, i tots dos en complien tots els requeriments 
i van rebre les seves llicències d’acord amb la nova llei 
i la nova normativa.

Les llicències estan en vigor des del 2012, i els dos 
circs continuen en actiu i tots dos amb la llicència. Tots 
els informes de les inspeccions veterinàries..., i aquests 
circs han de passar set inspeccions al llarg de l’any, al-
gunes de veterinaris d’ofici, d’altres de veterinaris in-
dependents i d’altres dels seus propis veterinaris. I fins 
ara tot ha anat bé: han complert tots els requeriments 
que se’ls han exigit. Se’ls avalua en molts aspectes, 
no només en com tenen cura dels animals o com els 
transporten: és tot el que té a veure amb el benestar 
d’aquests animals, com viuen o com els tracten. I tot 
està recollit en la normativa.

Haver de complir la normativa i sufragar els costos de 
les inspeccions veterinàries suposa per als circs una 
gran quantitat de diners cada any. Han de pagar-ho 
absolutament tot per tal que aquesta normativa no su-
posi una càrrega per a l’Administració, cosa que li es-
talvia recursos.

La normativa és vigent des de fa set anys i ho conti-
nuarà sent fins al 2020. L’únic motiu pel qual l’Ad-
ministració pot negar una llicència a un circ quan la 
sol·licita és si no en compleix els requeriments o fa al-
guna cosa malament. En això s’assembla molt a la llei 
que tenim per atorgar llicències als zoos: si fan alguna 
cosa malament, se’ls avisa de què està malament i del 
termini que tenen per corregir-ho. I fins ara, afortuna-
dament... Hi ha hagut un parell de coses, els circs han 
tingut un parell de coses. Per exemple, en un terrari de 
serps, el lloc on un dels circs tenia les serps, només hi 
havia un termòmetre de temperatures positives, que no 
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indicava les negatives, de manera que no se sabia fins 
a quant baixava durant la nit. I va ser una cosa que 
van haver de corregir.

Això seria tot sobre la normativa fins ara. Haig de dir 
que funciona, i que el control sobre els circs és exhaustiu.

La setmana passada, que vaig estar viatjant a prop d’Ir-
landa i fins a Escòcia, em vaig assabentar que Irlan-
da ha decidit no prohibir-ho. I, afortunadament, Irlanda 
del Nord ha acordat seguir una normativa reguladora 
per a tot el territori de l’illa d’Irlanda, mentre que Es- 
 còcia ha posposat la decisió fins a l’any que ve. I supo-
so que faran el següent: s’esperaran a veure qui entra 
després de les eleccions generals, què fa i amb qui ho 
fa, però és improbable que ho prohibeixin, ara que s’hi 
ha sumat Irlanda, i Gal·les seguirà la mateixa línia.

Irlanda farà la seva pròpia legislació, perquè Irlanda, 
sent una illa, no vol seguir el dictat d’Anglaterra, com 
és habitual. I està bé, perquè suposo que països com Ca-
talunya també voldrien tenir una legislació pròpia, més 
que no pas copiar la d’algú altre. Perquè, com saben, 
les coses són diferents en països diferents. Per exem-
ple, la calor d’aquí faria impossible aplicar-hi la nostra 
normativa, perquè nosaltres no tenim aquesta calor tan 
forta ni el clima d’aquí, de manera que cal ajustar les 
diferents necessitats de cada país perquè els animals es-
tiguin protegits durant tot l’any.

I això seria tot el que els volia dir.

Sóc aquí per demanar que no s’impedeixi que la gent 
continuï fent la seva feina, que no es destrossi la vida 
de famílies senceres, perquè bona part dels circs són 
negocis familiars. Ha estat així en totes les èpoques. 
Els animals són propietat seva, i aquesta és la seva 
forma de vida. Òbviament, hi ha alguns casos, pocs, 
en què els animals estan mal tractats. Per sort, cap 
d’aquests casos té res a veure amb circs que tinguin lli-
cència al Regne Unit. I es pot dir que la legislació fun-
ciona, això és indubtable. Si es fa bé, funciona.

Aquesta seria la meva petició, senyor president.

El president

Bé, moltes gràcies, senyora Brown –thank you. I pas-
sem ara al torn d’intervenció dels grups. I començarà 
el senyor Oriol Amorós, en nom d’Esquerra Republi-
cana... (Veus de fons.) Ah, sí, home, i tant.

(El president dóna la paraula a Immanuel Birmelin.)

Immanuel Birmelin

(L’orador comença a parlar sense fer ús del micròfon, 
motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els primers 
mots.) ...that we take a lot of effort so that we can un-
derstand better the animals. And I wish that you un-
derstand me correctly, because it’s strange for me, in 
a foreign language, but I will say not all animal spe-
cies are handling in the circus... It’s useless to use po-
lar bears in Catalonia, that’s not possible –my belief. 
But I have no data, no facts –and I believe no chimps, 
or no gorillas– to say: «I will ban it from the circus.»

But I will finish. I have been in the morning in your 
zoo, and I was very sad, because I have seen every 
house. If you know, birds talk together, and they are 
separated. One species here, the other one here. And 
that’s not in the nature of animals. We can’t do so 
many mistakes. It’s many important that we under-
stand now what animals are.

(Traducció.)

...que fem un gran esforç per entendre millor els ani-
mals. I desitjo que se m’interpreti correctament, perquè 
per mi és estrany, en una llengua estrangera, però vol-
dria dir que no totes les espècies d’animals són aptes 
per al circ. Seria un despropòsit tenir óssos polars a 
Catalunya, a parer meu no és possible. Però no en tinc 
dades, cap prova –i penso que cap ximpanzé, ni cap 
goril·la–, per dir: «Els prohibiria al circ.»

Però acabo. Aquest matí he estat al seu zoo, i m’he en-
tristit molt, perquè he vist tots els habitacles. Segura-
ment ho saben, que els ocells parlen entre ells, i estan 
separats: unes espècies aquí, unes altres allà, i l’es-
tat natural dels animals no és així. No podem cometre 
tants errors. És important que comprenguem com són 
els animals.

El president

Bé, moltes gràcies. I, ara sí, passo la paraula al senyor 
Oriol Amorós, d’Esquerra Republicana.

Oriol Amorós i March

First of all I wish to thank you to have come here, and 
welcome you in Catalonia and our Parliament, your 
home, of course. And we have listened to your expla-
nations with a lot of interest, because we are studying 
a very difficult matter to regulate, and with different 
points of view.

(Traducció.)

En primer lloc, voldria agrair-los la seva presència i 
donar-los la benvinguda a Catalunya i al nostre Parla-
ment, casa seva, no cal dir-ho. I hem escoltat amb molt 
d’interès les seves explicacions, perquè estudiem una 
qüestió molt difícil de regular, sobre la qual hi ha molts 
punts de vista diferents.

Ara seguiré en català, per als serveis de la cambra. Al 
senyor Birmelin li vull demanar disculpes... I want to 
apologize because I’ve been late, I had a meeting be-
fore this commission, but I’ve read about your studies 
in the last in the week, because you were mentioned 
here fifteen days ago.

(Traducció.)

Voldria disculpar-me perquè he arribat amb retard –he 
tingut una reunió abans d’aquesta comissió–, però la 
setmana passada vaig llegir els seus estudis, perquè va 
ser esmentat, aquí, fa quinze dies.

Li deia al senyor Birmelin que els últims quinze dies 
va ser mencionat, i, per tant, que he llegit algun dels 
seus estudis –ell ha fet una presentació que jo m’he 
perdut, i li he demanat disculpes perquè tenia un dinar 
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de feina anterior–, en els quals mesurava el nivell d’es-
très a partir del nivell de cortisol.

Bé, aquesta és una qüestió que en aquest Parlament ja 
vam estudiar en el seu moment. No és que siguem etò-
legs, en aquest Parlament, ni especialistes en benestar 
animal, però sí que vam estudiar el nivell de cortisol... 
Vols que em vagi aturant o...? (Veus de fons.) No cal 
que m’aturi, d’acord. El nivell de cortisol el vam estu-
diar perquè, quan vàrem tenir les compareixences so-
bre la prohibició de les corrides de toros, van haver-hi 
persones que van portar aquí estudis que asseguraven 
que els toros que moren en corrides no pateixen estrès, 
perquè els estudis sobre nivell de cortisol mantenien 
nivells estables.

Clar, és bastant sorprenent, no? I aleshores, nosaltres, 
aprofundint una mica més en la qüestió, vàrem veu-
re que el cortisol sí que és un indicador d’estrès quan 
hi ha una variació puntual, però a vegades el cortisol, 
quan els animals tenen un estrès molt continuat, els 
nivells romanen constants. Per tant, jo li volia pregun-
tar si els seus estudis no poden tenir aquest problema: 
que el nivell de cortisol es manté estable perquè el ni-
vell d’estrès era estable, també, o s’havia cronificat. 
I, en canvi, les betaendorfines sí que ens poden indicar 
–sí que ens poden indicar– més fiablement la situació 
d’estrès.

La segona pregunta que volia fer al senyor Birmelin... 
(Adreçant-se a l’intèrpret.) Vols que m’aturi o...? (Veus 
de fons.) M’aturo, d’acord. El president ho tindrà en 
compte, no?, quan m’aturi perquè tradueixin? (Pausa.) 
D’acord, gràcies.

(Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) Cap problema –cap 
problema. Doncs, tornem a començar, president?, amb 
el seu permís? (Pausa.)

No, li deia que els nivells de cortisol, que ell ha mencio-
nat, o que mencionen els seus estudis, que jo he llegit 
els últims quinze dies, com a indicador d’estrès tenen 
un problema, i és que, quan l’estrès és continuat, ten-
deixen a tenir nivells estables. Indiquen un estrès quan 
hi ha un canvi en la situació de l’animal, però no com 
a indicador habitual.

Immanuel Birmelin

Yes, maybe I understand, I don’t know, but you are 
right, endorphin is very good to do it, but to measure 
endorphin in a lion I don’t know how you will do it. 
And your question: we compare the cortisol with ani-
mal in the wilderness because it was a big lack..., they 
measures, because the lands in the Serengeti were un-
fertile..., and so they have to measure all hormones 
during a whole day, nearly, because it’s old, and we do 
it the same with lions. It’s only a short story. And we 
saw in the wildlife it was nearly the same. And they’ve 
done many studies, and so we have the chance to com-
pare it. It’s always very hard.

(Traducció.)

Sí, em sembla que ho he entès, no ho sé, però vostè té 
raó: l’endorfina és un bon indicador, però no sé com 
s’ho faria per mesurar l’endorfina d’un lleó. I la se-

va pregunta: comparem el cortisol amb el d’animals 
en estat salvatge perquè hi havia una gran mancan-
ça..., es mesura, perquè les terres del Serengeti eren 
tan ermes..., i aleshores han de mesurar totes les hor-
mones durant un dia sencer, pràcticament, perquè és 
vell, i nosaltres fem el mateix amb els lleons. Només és 
una anècdota. I vam veure que en la vida salvatge era 
pràcticament el mateix. I se n’han fet diversos estudis, 
i gràcies a això tenim l’oportunitat de fer la compara-
ció. Sempre és molt difícil.

Oriol Amorós i March

D’acord. (Veus de fons.) Ah, vols traduir ara?

El president

Escolta, jo crec que seria bo que concretéssiu molt les 
preguntes, per facilitar-ho. I, després, que contesti a tots 
alhora, perquè, si no, no... En tot cas, concreteu molt les 
preguntes, que ells s’apuntin..., el traductor els...

Oriol Amorós i March

I que les contestin al final.

El president

...i després al final, tots junts, perquè, si no, no acaba-
rem mai. Perquè, si han d’anar contestant, cada u, el 
temps..., no acabarem mai.

Oriol Amorós i March

He’s asking you to answer at the end.

(Traducció.)

Li demana que respongui al final.

El president

(Adreçant-se a l’intèrpret.) Escolta, faran les pregun-
tes molt clares i concises. Tu els les traduiràs, que ells 
s’ho apuntin, i al final que ho responguin. Cada u tin-
drà un torn per respondre.

Oriol Amorós i March

D’acord. En tot cas, és interessant de la resposta del 
senyor Birmelin anotar que no han estudiat les betaen-
dorfines. I dir-li al senyor Birmelin, també, que l’anà-
lisi sobre el nivell de cortisol també va ser argumentat 
en aquest argument en l’estudi de les corrides de toros 
per dir que els toros en corrides no tenien estrès.

La següent pregunta, a tots tres, quan demanen regu-
lacions... La primera pregunta seria un genèric, no?, de 
dir: consideren que els animals en circs tenen el mateix 
dret al benestar animal que els animals en zoo lògics?

Si la resposta..., en cas afirmatiu –que és com es fan 
les preguntes a Catalunya últimament–, si creiem que 
els estàndards de benestar dels animals en el circ han 
de ser els mateixos o millors que els animals en zoolò-
gics, jo els diré tres dades d’estàndards de benestar del 
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zoològic de Barcelona, que, com vostè ha dit fa una 
estona, no està entre els millors del món en benestar 
animal; tampoc entre els pitjors, però no està entre els 
millors i té coses a millorar, com vostè ha dit, no?

Però, per exemple, li vull significar que, en alimenta-
ció, un elefant africà, hi ha una despesa anual d’onze 
mil euros; que en espai, actualment, un elefant afri-
cà té tres mil metres quadrats per individu, i que, a 
requeriments de l’EAZA –la European Association 
Zoos and Aquaria–, els han obligat a canviar-ne la 
instal·lació per passar a tenir una instal·lació de vuit 
mil metres quadrats per cada elefant, més 420 metres 
quadrats de dormitori: vuit mil de dia i quatre mil de 
nit per als elefants.

Clar, si creuen vostès que els animals de circ han de 
garantir el mateix benestar que els animals de zoolò-
gic, creuen que hi ha algun zoològic que pugui soste-
nir això? No només com a instal·lació fixa sinó, si hi 
ha alguna manera física possible de mantenir aquests 
estàndards durant un trasllat?

Segona pregunta... (Veus de fons.) Ah, sí, sí. (Pausa.)

Molt bé. Una pregunta més, per al senyor Helmut 
Grosscurth. Li agraeixo molt que hagi fet un decàleg 
per argumentar el motiu pels quals els zoos han de te-
nir animals, perquè centra molt bé la discussió i, de 
fet, podríem agafar punt per punt dels que vostè ha dit 
i tenir un debat, però no hem vingut avui a tenir un 
debat vostè i jo, sinó que jo he vingut a escoltar-lo a 
vostè. Només li demanaria...

I, per tant, coincideixo molt en el primer punt: el circ 
és cultura, efectivament. El que passa és que l’estètica 
del circ ha estat definida aquest matí per la senyora 
Tafalla com una estètica de la llibertat, com una es-
tètica d’aconseguir l’impossible, de fer possible l’im-
possible, o com un altre valor d’aquesta estètica, o 
d’aquest valor estètic i cultural del circ: l’humor. L’ús 
d’animals no acabo d’entendre què té a veure ni amb 
la llibertat, ni amb l’impossible ni amb l’humor. Em 
sembla que és una altra qüestió, no?

Els animals, com vostè ha dit, necessiten ambaixa-
dors, diu vostè. Jo crec que..., li ho pregunto: no li 
sembla que al segle xxi hi han molts mecanismes per 
conèixer la natura? I suficients, i més interessants, i 
per mostrar la natura tal com és i no una natura dife-
rent de com és?

I una última pregunta per a la senyora Rona Brown. 
Aquesta comissió ha estat informada que la regula-
ció del Regne Unit que vostè ens ha explicat, doncs, 
en aquest moment està a punt de tenir un canvi im-
portant. De fet, ja ha passat una primera votació en la 
qual s’ha decidit, o s’ha votat, al Parlament britànic, 
de forma unànime per tenir el circ sense animals, i 
aquest divendres n’hi haurà una segona votació. Se’ns 
ha informat d’això. Jo no sé si la senyora Rona Brown 
d’això n’era coneixedora o no, però en tot cas ens agra-
daria saber la seva opinió.

El president

Correcte? (Pausa.) Bé, moltes gràcies, senyor Amorós. 
Passem ara la paraula al senyor Rafael Luna, en nom 
del Grup Popular. Si us plau, millor preguntes molt 
concises, que puguin anar...

Rafael Luna Vivas

M’estranyava que no hi hagués una representació del 
Partit Socialista.

El president

No, s’ha hagut d’absentar, tenia una cosa a fora.

Rafael Luna Vivas

D’acord. Li ha donat el temps a vostè? (L’orador riu. 
Pausa.) Bé, seré completament molt breu. Abans he 
sentit que les preguntes se fan de manera afirmativa, 
no? Jo també penso això, la llàstima és que després es 
responen amb legislacions negatives; és a dir, que el 
que fan és prohibir.

Dos preguntes molt concretes. Quan nosaltres vam es-
tar defensant la festa..., els toros, va haver-hi un infor-
me el qual mos venia a dir que l’estrès dels animals, 
sobretot del toro –el toro bravo, el toro que està selec-
cionat exclusivament per a aquest tipus d’espectacle–, 
era el trasllat, o sigui, quan se’l traslladava d’un costat 
a l’altre era quan se denotava que hi havia més estrès. 
Evidentment que els estudis científics cadascú els jutja 
com vol, els aplica com vol i els diu com vol. Possible-
ment, el que vostè avui ha aportat no sigui tan bo com 
el que han pogut aportar uns altres. Jo me’l crec.

Per tant, primera pregunta. Vostè ha dit que els estu-
dis que s’estaven fent sobre elefants i lleons donaven, 
doncs, la sorpresa que, en el temps del trasllat o l’espai 
de trasllat on anaven, se’ls porta d’un lloc a un altre, el 
resultat és que realment a penes existia un estrès: des 
que sortien fins que arribaven, l’estrès era mínim. Per 
tant, em contradiu una mica, amb el que estaven par-
lant dels informes científics, amb el que fa referència, 
concretament, senyor Birmelin, al fet que quan vam 
debatre una altra prohibició a Catalunya, que és la 
corrida dels toros, nosaltres ho vam veure, i a on més 
es va posar l’atenció és amb aquest trasllat.

Referent al que els diferents representants, la senyora 
Rona Brown i el senyor Grosscurth –no ho veig molt 
bé de lluny–, han fet, jo solament..., vostès han insistit 
en una cosa i jo els haig de felicitar. En primer lloc, 
vostès han dit que s’han fet males pràctiques, i pre-
cisament l’altre dia, quan va vindre la presidenta del 
Col·legi de Veterinaris de Catalunya, que no va anar 
en contra de l’espectacle dels animals en el circ, va 
dir una cosa molt concretament: «Escolti’m, el que ha 
d’haver-hi és més regulació.» El que ha d’haver-hi és 
més regulació quant a la vigilància del tractament dels 
animals, quant a les pràctiques que poden tindre les 
persones que estan treballant amb els animals, i amb 
aquests codis que vostès parlaven de conducta. Això 
estava dient la presidenta del Col·legi de Veterinaris de 
Catalunya, que l’únic de què es queixava era que re-
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alment que no existia prou control o normativa en al-
guns casos; en alguns altres, ja, de sobres, no?, quan 
interessa.

Per tant, la pregunta que nosaltres els fem i faríem a 
vostès és que els països que s’hi han aplicat aquestes 
regulacions, amb data d’avui, s’han replantejat que no 
han funcionat, o han vingut a enriquir, d’alguna ma-
nera, aquesta pràctica i aquest espectacle, que jo ho 
torno a dir: és cultura, i a més ho subscric, i que for-
ma part de la nostra societat, però que com a tal ha 
de tindre una evolució, i jo aquesta evolució la dic 
més amb un reglament que ho comporti, que no amb 
aquest afany de prohibir, prohibir i prohibir. Al final, 
Catalunya serà l’exemple de les prohibicions de tot el 
que és Europa.

El president

Okay –okay, okay. (Veus de fons.) No, encara en que-
den –encara en queden, sí.

Senyora Hortènsia Grau, en nom d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Thank you to the three speakers 
for the explanation, for the interest they have shown, 
although let me tell you that I found some contradic-
tions.

(Traducció.)

Gràcies als tres oradors per l’explicació, per l’interès 
que han mostrat, tot i que els haig de dir que he trobat 
algunes contradiccions.

Llavors, ara faré les preguntes adreçades a cadascú. 
I start, mister Birmelin. Miri, contradiccions: quan ell 
parla d’estudis d’epigenètica està dient que aquests es-
tudis, que posen la genètica en el context, en el mitjà, 
demostren que els animals són com els humans. M’ha 
xocat aquesta frase, perquè crec que, si són com els 
humans, o en aquest sentit, el tracte, doncs, alguns 
dels tractes que reben no es pot dir que són molt hu-
mans, o l’ús que se’n fa. Per tant, aquí veig una con-
tradicció.

També..., no parlaré del tema del cortisol, perquè crec 
que l’ha explicat molt bé, ja li ho contestaran al di-
putat Amorós. Però sí que m’agradaria, perquè és que 
no..., em costa molt comprendre els seus estudis quan 
estan en contradicció amb la resta d’estudis dels al-
tres etòlegs. Voldria saber en quina revista científica 
ha publicat aquests resultats, perquè en el vídeo només 
hem vist que li posaven el cortisol. Si aquests resultats 
són assimilables..., si ho ha fet amb elefants i amb lle-
ons, si són assimilables a totes les espècies, a quines, 
i si ell realment pot assegurar científicament, com ha 
dit, que els animals –els tigres, els lleons, els elefants– 
estan igual de bé en un context, en un ecosistema que 
no és el seu, que no en el seu ecosistema natural. Per 
tant, que si això es pot afirmar des d’un punt de vista 
científic, si ell ho pot afirmar.

(Adreçant-se a l’intèrpret.) Si vol, ara... (Veus de fons.) 
Ah, d’acord. (Pausa.)

D’acord. Ara la pregunta és per al senyor Helmut 
Grosscurth, en tant que ell és el director executiu de 
l’Associació Europea de Circ. Ell ha dit que desconei-
xia el món del circ aquí a Catalunya, a casa nostra. 
Realment, crec que de la seva associació aquí només 
hi ha un circ que operi. Però ell ha donat deu punts 
que no els podem discutir. Nosaltres estaríem en de-
sacord en gairebé..., menys en el primer, que el circ és 
cultura. No tant «tradició», perquè les tradicions, aquí 
a Espanya..., també era tradició aquí a Espanya tirar 
una cabra des d’un campanar, i les tradicions, afor-
tunadament, es van..., i també la tradició..., bé, altres 
qüestions, i les tradicions van canviant.

El que sí que li voldria dir és que, per vostè, quin va-
lor, a part dels que ha dit, creu que realment aporta 
el circ. Perquè aquí a Catalunya tenim un dels movi-
ments de circ més interessant a nivell cultural, de pro-
posta innovadora, i que no necessàriament utilitza cap 
tipus d’animals, i que és una oferta cultural potent, in-
novadora, d’una gran sensibilitat. Llavors, si vostè no 
creu que es pot fer circ igualment, o amb tota la varie-
tat d’arts escèniques, sense la utilització d’animals.

I després una altra qüestió, respecte a la regulació, 
que vostè proposava una regulació clara i contundent. 
Nosaltres hem conegut que, en els llocs on existeixen 
aquestes regulacions, continua..., no es garanteix el 
benestar animal. El benestar dels animals..., hi conti-
nua havent males pràctiques, i és realment impossible 
vetllar-hi. Per tant, les regulacions, aquesta regulació 
no acaba sent efectiva.

I ara, per últim, a la senyora Rona Brown, que m’ha 
emocionat quan ha dit que ella havia estat domesticant 
els animals que havien participat en la pel·lícula Gori-
las en la niebla, que explica la vida de la Dian Fossey. 
Un dels missatges que ens ensenya, un dels missatges 
d’aquella pel·lícula és el gran respecte i la preserva-
ció..., en aquest cas són primats superiors, no?, però jo 
crec que valors de respecte a tot el món animal, i que 
això són valors que hauríem d’introduir en la cultura 
aquesta del bé comú.

Feta aquesta valoració, jo el que li voldria preguntar 
és, si coneix el món del circ, què aporta?, què creu 
que és millor? O sigui, quins valors aporta el fet que 
el circ tingui animals –i animals salvatges o animals 
domèstics–..., o el circ, les arts escèniques sense ani-
mals. Quins valors creu que aporta? I si creu realment 
que, avui dia, en ple segle xxi, en plena globalització, 
en què la gent viatja d’un lloc a l’altre del planeta, per 
poder..., en què té accés als mitjans de comunicació, a 
internet, i pot veure animals i gaudir dels animals, vi-
sualitzar-los, i en què a més hi han problemes de pro-
tecció, i d’extinció, d’espècies en extinció, si creu que 
és apropiat que hi hagi pràctiques, o sigui que hi hagi 
el circ amb animals amb algunes de les pràctiques que 
sabem que..., encara que... No «males pràctiques»: to-
tes les pràctiques d’ensinistrament per nosaltres aca-
ben sent antinaturals. Per molt que el doctor Birmelin 
digui que els animals ho fan en llibertat, nosaltres en-
tenem que els animals, en els circs, tenen pràctiques 
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que no tenen en llibertat. I bé, això està demostrat en 
altres estudis, per les estereotípies que desenvolupen, 
etcètera.

Per tant, jo això és el que li voldria preguntar, bàsica-
ment: què creu que aporta, què creu que pot aportar 
d’innovador a les arts escèniques, al món del circ, el 
fet que hi hagi animals o no hi hagi animals? I que 
no creu si..., i també, l’última: si creu que no seria un 
avanç civilitzador, o per als valors del bé comú, pro-
tegir els animals i deixar-los anar als seus entorns i 
treure’ls del circ.

El president

Correcte. Moltes gràcies, senyora Grau. I ara passem la 
paraula al senyor Matías Alonso, en nom de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Primer de tot, agrair als tres 
compareixents –a la senyora Brown, al senyor Bir-
melin i al senyor Grosscurth– la seva participació en 
aquesta comissió. I vaig directament a les preguntes, 
per odre d’intervenció.

Primer, per al senyor Birmelin. Ens ha presentat un 
gràfic que parlava dels nivells de cortisol, i ens ha in-
format o ens ha dit que els nivells de cortisol eren molt 
similars, per no dir iguals, en situació de captivitat, en 
aquell viatge entre Mònaco i Munic, i aquest segui-
ment durant diversos dies d’aquests nivells, els matei-
xos nivells que es produïen en llibertat al Serengeti, 
no? A mi m’ha semblat que aquest gràfic estava per 
sota del nivell del que podríem dir una situació d’es-
très; és a dir, es mesurava el cortisol, però la idea que 
he tret des del mateix gràfic és que estava clarament 
per sota del que es podria considerar una situació d’es-
très, és a dir, que estaria lluny de poder ser estrès con-
tinuat o una mena d’estrès crònic.

Vostè pensa, senyor Birmelin, que amb caràcter gene-
ral en els circs es maltracten els animals? Ha parlat que 
no totes les espècies són aptes o són idònies per parti-
cipar en el circ. Quines espècies considera que potser 
s’estan fent servir per part d’alguns circs i que hi esta-
rien totalment desaconsellades?

Vostè, tinc entès que també és un naturalista, és un 
etòleg que no només ha vist la situació dels animals 
al circ, sinó que també ha estat al Serengeti o ha es-
tat en altres indrets, en la natura, en contacte directe. 
I parlant de grans felins, bé, hauríem d’estar molt pre-
ocupats per aquests grans felins, per la situació arreu 
del món, principalment pels tigres, que també estan 
a alguns circs, però que avui dia s’ha de saber que hi 
han més tigres en captivitat que no pas en llibertat, i 
que en alguns dels hàbitats naturals dels tigres, doncs, 
pràcticament estan extingits, o estan en un perill molt 
seriós d’extinció definitiva, algunes de les subespècies 
d’aquesta espècie de felins.

Però jo li volia preguntar pels lleons, que potser no es-
tan en aquesta situació de tan greu risc però també pa-
teixen els seus riscos. Aleshores, quina diferència, res-
pecte al que fa a l’esperança de vida hi pot haver entre 

un lleó en captivitat, en un circ dels que estiguin as-
sociats a l’ECA, en un circ que estigui complint amb 
la normativa, que no tingui un maltractament respecte 
als animals, respecte a un lleó que estigui en lliber-
tat en el Serengeti? O, encara més, quina diferència 
d’esperança de vida pensa que hi pot haver entre un 
lleó que estigui en un circ respecte a un lleó que pugui 
estar en un d’aquests parcs que hi han a Sud-àfrica, 
en els quals es fa cria de lleons en captivitat i que, en 
els moments en què ja arriben a un nivell de pobla-
ció determinat, doncs, aquests lleons són transportats, 
són desplaçats a una reserva de caça per acabar davant 
de l’escopeta d’un caçador? Doncs, també, quina dife-
rència d’esperança de vida pensa que hi pot haver en 
aquests dos casos?

Per al senyor Birmelin res més.

Per al senyor Grosscurth, molt molt breu. Quants dels 
circs associats a l’ECA, d’aquests cent seixanta que 
ens anunciava, quants d’aquests no tenen animals? 
I, també, si els que tenen animals, els que estan as-
sociats a l’ECA, si estan en condicions, tots ells, de 
fer front als requeriments respecte, doncs, al benes-
tar animal, i també a les despeses de manteniment 
d’aquests animals, que ja hem vist que són importants.

I, finalment, per a la senyora Rona Brown, bé, l’únic 
és tornar-li a preguntar si realment s’està canviant la 
normativa, la regulació, en aquests moments, en el 
Regne Unit. I, també, si ella, com a experta en ensinis-
trament d’animals, pensa que són habituals les males 
pràctiques, les pràctiques cruels, pel que fa a l’ensinis-
trament dels animals, o si és diferent del que és la per-
cepció de, potser, molta gent, que per ensenyar segons 
què a un animal, doncs, no necessàriament se l’ha de 
maltractar.

El president

Molt bé. Moltes gràcies, senyor Alonso. I ara, per tan-
car el torn de les preguntes dels grups, senyora Anna-
bel Marcos, en nom de Convergència i Unió.

Annabel Marcos i Vilar

Bona tarda. En primer lloc, i simplement, donar les 
gràcies a les tres persones que han vingut de lluny i 
que han fet l’esforç per venir aquí al Parlament de Ca-
talunya; sobretot agrair-ho, que no sé si algú ho ha fet 
prèviament.

Assumir les preguntes que ja han fet els diputats en l’ús 
de la paraula anteriorment a mi, i també dir que la in-
formació que considerin oportuna que ens puguin fer 
arribar, si la poden fer arribar de manera..., si no traduï-
da, en la seva llengua oficial, i ja en faríem la traducció.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. I ara, en tot cas, passaríem al torn 
de les respostes, que vostè els ha de dir que siguin molt 
sintètiques i concretes, eh?

(El president dóna la paraula a Immanuel Birmelin.)
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Immanuel Birmelin

Sorry, I don’t remember all the questions you asked. 
A foreign language, for me, it’s always... Your ques-
tions are very... We have to discuss maybe two to-
gether, it’s easier for me. But some questions I can an-
swer. You are sure, cortisol it’s not the only point of 
stress. You can’t forget it. Important is, too, that you 
know the behaviour, and you can make a correlation 
between cortisol and behaviour. If you see, say a lion 
or a tiger... –an elephant makes always so–, and you 
measure it, you will see the cortisol will go up. And 
so, we do..., I can only speak about my work, yes, not 
other people. But if you look to the toros..., I think it’s 
not good to compare a toro with a lion, because a li-
on is in nature an animal which he has no enemies. 
And so, I believe, if you ask why is the level so down, 
and if you look at the level of the cortisol of elephant, 
is down too. But in my biological thinking, I believe 
that they are animals, they are not in a lot of stress 
in nature. And so, they have no stress here, they can 
work with it, maybe. And so, what I believe, one look 
at nature is important. Sure. But then, later, you have 
to look at the personality of the animal. Someone is 
good or not.

And now, you ask me about some species, like tigers. 
I don’t know. I want to do studies about tigers, but we 
haven’t done it because it’s very expensive. We have 
done, you see, only, for the cortisol, I believe it was 
six lions, yes, but now we have done ten. It’s nearly the 
same. But I have no idea about tigers. Tigers are dif-
ferent from lions. You cannot..., I cannot say wheth-
er it’s good or not. But I have no data. And we have 
no ethology –it will come, it will come– of tigers. 
But I believe we have not a lot of knowledge of tigers. 
I think they will disappear on this planet... If we know 
enough...

The next question was: what kind of species I believe 
you can have in the circus. But we have not a lot of 
data. Some of lions, in zoo, and of tigers, from col-
leagues in America. But, in my feeling, not in my sci-
entific results, I believe lions are really not a problem. 
Look in the nature: they are sleeping eighteen, twenty 
hours. Tigers do the same. It’s not so hard for the men 
to handle it, because they are lazy from nature. But, if 
you have animals which are running away, like wolfs, 
or..., we have to build a big enclosure, and I don’t 
know if a circus can do it, I don’t know. And, I have to 
look at every species and every person.

And you ask me if zoo... I don’t like to compare zoo 
and circus. Because I have been in your zoo, I told 
what is bad, in my opinion –many things are very 
good. And you will find in the circus it’s really the 
same, you find bad ones. But what I like is that we do 
the best for the animals and not only looking our sets, 
not nature. I think you have to look to the nature, but 
you have to do it with understanding to what is the 
need of the animals. And so, we do it; cortisol, be-
haviour of animals, we cannot find it in the lions, and 
in some elephants we found it, I have to say it, yes, 
but we have disorder in its behaviour. But we studied 
maybe twenty lions. We don’t find any disorder, be-
cause they are with the hair, biting the tail..., nothing. 

Behaviour is nearly the same, and so you have to look 
what is the best way, but don’t compare zoo. There are 
very good zoos. The zoo it’s not very bad, it’s very 
good, I think in some points, in some others in my 
feeling not, but only my feeling.

I don’t know if I have answered all.

(Traducció.)

Disculpin, no recordo totes les preguntes. Per mi una 
llengua estrangera sempre és... Les seves preguntes són 
molt..., potser n’hauríem de discutir dues alhora, seria 
més fàcil, per mi. Però n’hi ha algunes a les quals sí 
que puc respondre. Poden estar segurs que el cortisol 
no és l’únic punt d’estrès, no ho oblidin. També és im-
portant saber-ne el comportament, i veuran que es pot 
fer una correlació entre el cortisol i el comportament. 
Si veuen, posem per cas, un lleó o un tigre..., o un ele-
fant que fa sempre allò, i ho poden mesurar, veuran que 
el cortisol augmenta. Per això fem..., només puc parlar 
de la meva feina, no pas de la d’altres. Però si es fi-
xen en els toros..., penso que no és bo comparar un toro 
amb un lleó, perquè un lleó és per naturalesa un animal 
que no té enemics. I per això penso que..., si em pre-
gunta per què el nivell és tan baix, si es fixa en el nivell 
de cortisol d’un elefant, també és baix. Des de la me-
va òptica biològica, penso que són animals, que no pa-
teixen gaire estrès natural. I tampoc tenen estrès aquí, 
se’n surten, potser. Per això penso que una mirada a la 
natura és important, segur, però després cal observar  
la personalitat de l’animal. Pot ser apte o pot no ser-ho.

Aleshores m’ha preguntat sobre algunes espècies com 
ara els tigres. No ho sé. Vull fer estudis sobre tigres, 
però no en tenim perquè és molt car. En vam fer, com 
poden veure, només per al cortisol, em sembla que van 
ser sis lleons, i ara n’hem fet deu. És pràcticament el 
mateix. Però no tinc cap pista sobre els tigres. Els ti-
gres són diferents dels lleons, no es pot... No sabria dir 
si això és positiu o no. Però no en tinc dades, ni tam-
poc disposem de cap etologia –ja arribarà, ja arriba-
rà– dels tigres. Però crec que no tenim gaires coneixe-
ments sobre els tigres. I penso que desapareixeran del 
planeta... Si ens documentem bé...

La pregunta següent era quin tipus d’espècies penso que 
es poden tenir en un circ. Però no tenim gaires dades: 
algunes de lleons, en zoos, i de tigres, provinents de col-
legues americans. Però la meva sensació, no pas de re-
sultats científics, és que els lleons no suposen cap pro-
blema. Fixin-se en la natura: es passen divuit, vint hores 
dormint; els tigres fan el mateix. No és tan difícil que 
les persones se’n puguin cuidar, perquè són mandrosos 
per naturalesa. Però si tens animals acostumats a anar 
d’un lloc a l’altre, com ara els llops o..., això t’obliga a 
fer uns tancats molt grans. Cal observar cada espècie i 
cada persona.

I em pregunta si el zoo... No m’agrada comparar el zoo 
i el circ. Perquè he estat en el seu zoo, i li he dit què 
no me n’ha semblat bé –moltes coses estan molt bé. 
I s’adonarà que al circ realment passa el mateix: en 
trobarà de dolents. Però el que jo voldria és que fem 
el millor per als animals, no solament observant-ne 
els habitacles, sinó la natura. Penso que cal observar 
la natura, però cal fer-ho amb un coneixement de qui-
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nes són les necessitats dels animals. Nosaltres ho fem 
d’aquesta manera: el cortisol, pel que fa al comporta-
ment dels animals, no el podem trobar en lleons, l’hem 
trobat en alguns elefants, cal dir-ho, és cert, i hi obser-
vem un comportament alterat. Però hem estudiat, pot-
ser, una vintena de lleons. No hi trobem cap alteració: 
que es mosseguin el pèl o que es mosseguin la cua, res 
d’això. El comportament és pràcticament idèntic. Per 
tant, cal trobar quina és la millor manera, però no ho 
comparin amb el zoo. Hi ha zoos molt bons. El zoo no 
és dolent, és molt bo, penso, en alguns aspectes; en al-
tres no tant, em fa la sensació, però simplement és una 
sensació meva.

No estic segur d’haver contestat a tot.

El president

Doncs, passaré la paraula al senyor Grosscurth.

Helmut Grosscurth

I’m not sure I have all the questions, but I’ll start with 
the first one, that was: «¿Do animals in the circus have 
the same right to welfare, like animals in the zoo?» 
The simple answer is: yes, of course. I believe all ani-
mals have a right to welfare, wherever they are; so, of 
course, also in the circus. That doesn’t mean that the 
standards must be the same, because animals in the 
zoo are kept in a completely different way to those in 
the circus. They have this chance of stimulation and 
motivation, so in the circus they get much more vari-
ety, during the day, during the tour, during everything, 
than those animals in the zoo, that are more or less 
left to themselves all day long.

So, in Germany, we have completely different rules 
and regulations for zoos and for circuses. And the sim-
ple reason is that animals in the circus are entertained 
in a different way. So, the standard sizes for phocidae, 
for instances, in the zoos, are bigger than those in the 
circus, because they are trained in the circus ring, and 
on and on, so they’re not left in that enclosure all day 
long like in the zoo. And the same applies, I think, in 
the UK, where also regulations are different for zoos 
and circuses.

Then the next question is probably the most difficult, 
because it was almost philosophical. That was: «What 
does circus mean to you? Is it the freedom? Or is it 
the achieving of the impossible?», and all this stuff. 
For me, the core of circus is bringing different ele-
ments together. It all started with a British soldier who 
was a rider and had horses, and he brought in acrobats 
to make it a more entertaining show. And then more 
and more acrobats joined in, travelling people with 
animals joined, the highway artists joined, and so on. 
And it was more and more elements coming togeth-
er. And that is still the case. If you look at Cirque du 
Soleil, the big thing they have done is bringing in new 
elements, like dance and music, and whatever.

The best example at the moment is that it’s not only 
bringing elements together, it’s also uniting cultures, 
and it’s uniting people. I just came back from a fes-
tival in Moscow, where the big story was a dual act 

with one boy from Ukraine and one girl from Rus-
sia. He was a Ukrainian dressed in a Russian costume, 
and the girl was a Russian dressed in a Ukrainian cos-
tume. This is what happens in circus. And the same is 
true for man and animal. It’s bringing together these 
people, and showing the world that yes, we can live 
together. And that’s a better example than any tourist 
trip to Africa can provide, because you don’t see them 
being together, what you see in Africa is elephants be-
ing caught, and lions being shot.

And, that argument came again, that these days it’s 
not necessary, in circus, because everybody can travel 
to Africa. I don’t know about Catalonia and your eco-
nomics, but I don’t think that a big percentage of peo-
ple can actually go to Africa and see it. They just can’t 
afford it. So we need a way to bring and show animals 
here, to bring them closer to the people, so they get an 
understanding of the animals.

Then, I think I can summarise some of the ques-
tions that were all about the regulations in the differ-
ent countries, and whether they are working or not. 
I believe, yes, they are working, maybe not as fast as 
we wanted them to work. But, like in Germany, we 
have about 350 circuses in Germany. Most of them are 
small little family shows. And yes, there are still bad 
examples. We just had an elephant and some tigers 
and lions confiscated because they were not kept ac-
cording to the regulations, but exactly that means that 
the regulations are working. There’s no other form of 
keeping animals in human care that is controlled as 
much as the circus, at least in Germany. In every town 
there is the veterinarian. And, if there is a bad exam-
ple, yes, take them out. We will be the first ones to 
agree to that.

And then, the last question: ¿could the circus survive 
without animals? I believe it can..., it’s a yes and no. 
Yes, it will survive in some way. They find new ways, 
like circus of horrors. Is also something that prob-
ably has been here. That’s a way, one attempt to do 
circus without animals. In the big majority, all across 
Europe, It’s still all circuses with animals. Not all of 
them have wild animals, but 90, 95 per cent still have 
animals. And the simple reason is what I also showed: 
it’s the public demand, people like to see it. And as 
long as they like to see it, I don’t see any reason for a 
ban. I see lots of reasons for strict regulations, for en-
forcement of these regulations, but then, let the people 
choose what kind of circus they want to see.

(Traducció.)

No estic segur d’haver recollit totes les preguntes, però 
començaré per la primera, que era: «Els animals del 
circ tenen el mateix dret al benestar que els animals 
del zoo?» La resposta més simple és: sí, és clar. Crec 
que els animals tenen dret al benestar, siguin on siguin, 
i també, és clar, al circ. Això no vol dir que els estàn-
dards hagin de ser els mateixos, perquè al zoo els ani-
mals estan cuidats d’una manera totalment diferent del 
circ: tenen més possibilitats que se’ls estimuli i se’ls 
motivi, de manera que al circ se’ls ofereix molta més 
varietat, al llarg del dia, durant les gires, i en general, 
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que no pas els animals del zoo, als quals se’ls deixa fer 
la seva més o menys tot el dia.

I a Alemanya tenim una legislació i unes normes total-
ment diferents per als zoos que per als circs. I el motiu 
és simple: els animals del circ estan entretinguts d’una 
manera diferent. Per exemple, les mides estàndard de 
les phocidae als zoos són més grans que les dels circs, 
perquè aquestes s’entrenen a la pista del circ, amb tot 
el que això suposa, de manera que no se les deixa al 
seu habitacle tot el dia, com es fa al zoo. I el mateix 
passa, em penso, al Regne Unit: la legislació és dife-
rent per a zoos i circs.

I la pregunta següent probablement és la més difícil, 
perquè gairebé era filosòfica. Deia: «Què significa el 
circ per vostè? És la llibertat? O és aconseguir l’im-
possible?», i aquesta mena de coses. Per mi, l’essèn-
cia del circ és l’amalgama de diferents elements. Tot va 
començar amb un soldat britànic que era genet i tenia 
cavalls, i que va incorporar acròbates per fer l’espec-
tacle més entretingut. I llavors més i més acròbates s’hi 
van sumar, i així successivament, i cada vegada hi ha-
via més i més elements units. I aquesta continua sent 
la realitat. Si ens fixem en el Cirque du Soleil, la seva 
gran aportació és incorporar-hi nous elements, com la 
dansa i la música, etcètera.

El millor exemple actualment no és solament la fusió 
de diferents elements, sinó també la fusió de cultures. 
Tot just acabo de tornar d’un festival a Moscou en què 
el principal atractiu era un espectacle dual amb un noi 
ucraïnès i una noia russa: ell era un noi ucraïnès vestit 
de rus i, ella, una noia russa vestida d’ucraïnesa. Això 
és el que passa al circ, i és el mateix per a les persones 
i per als animals: és una manera d’ajuntar tota aques-
ta gent, i de mostrar al món que sí, que podem viure 
plegats. I això és un exemple molt més bo que el que 
pot donar qualsevol viatge turístic a l’Àfrica, perquè 
no els veus vivint junts: el que es veu a l’Àfrica és la 
persecució d’elefants i la caça de lleons.

I ha tornat a sortir l’argument que avui en dia el circ 
ja no és necessari perquè tothom pot viatjar a l’Àfrica. 
No sé quina és la situació de Catalunya ni la seva eco-
nomia, però no crec que un alt percentatge de gent pu-
gui, certament, viatjar a l’Àfrica per veure-ho; simple-
ment, no s’ho poden permetre. I per això ens cal una 
manera de portar i mostrar els animals aquí, d’apro-
par-los a la gent i que els comprenguin.

Llavors, penso que puc resumir algunes de les qüestions 
sobre les legislacions a diferents països, i si funcionen o 
no. Penso que sí, que funcionen, potser no tan de pres-
sa com ens agradaria. Però, per exemple, a Alemanya 
tenim uns 350 circs, la majoria dels quals són petits es-
pectacles creats per famílies. S’acaben de confiscar un 
elefant i alguns tigres i lleons perquè no els cuidaven 
d’acord amb la normativa, però això justament demos-
tra que la normativa funciona. No hi ha cap altra ma-
nera de tenir animals sota la cura de persones amb més 
control que d’acord amb la normativa, si més no a Ale-
manya. A cada poble hi ha un veterinari. I, si hi ha algun 
exemple de mala praxi, aleshores sí, cal retirar els ani-
mals. Serem els primers a estar-hi d’acord.

I l’última pregunta: el circ pot sobreviure sense ani-
mals? Penso que és possible; és un sí i alhora un no. 
Sí, d’alguna manera sobreviurà. S’hi troben maneres 
noves, com els circs de l’horror –possiblement ja s’ha 
vist, aquí–, que és una manera, un intent de fer circ 
sense animals. Majoritàriament, a tot Europa, tots els 
circs encara són amb animals. No tots tenen animals 
salvatges, però el 90 o 95 per cent encara tenen ani-
mals. I el motiu és molt simple, com ja he dit: el públic 
ho demana, a la gent li agrada veure-ho. I mentre els 
agradi veure-ho, no veig cap raó per prohibir-ho. Veig 
moltes raons per tenir legislacions estrictes, i per fer 
que es compleixin, però cal deixar que la gent decideixi 
quina mena de circ vol veure.

(El president dóna la paraula a Rona Brown.)

Rona Brown

Okay, let’s start with some of these questions. First of 
all, the honourable lady who left, with regards to the 
film industry, and Gorillas in the Mist. It was a won-
derful story, and needed to be told, about Dian Fossey. 
And, ¿do you know how we did it? We dressed peo-
ple up in gorilla suits. I had four little chimpanzees 
that wore little hairy anoraks, and we made gorillas 
–I was also a gorilla–, and I took four chimpanzees to 
Rwanda, and I obviously went as well, because I was 
a gorilla in it. And we made the movie. They did some 
wildlife footage up in the mountains, with some real 
gorillas, but every time you saw Sigourney with a go-
rilla, it was a chap in a suit. Every time you saw a baby 
playing in the forest, it was one of my little chimpan-
zees. That film could not have been made without cir-
cus animals. There is no doubt about it.

Also, in the run up to the Animal Welfare Act, we 
had a movie come to Great Britain from Hollywood. 
It was a story about dysfunctional. American airmen 
who went to war, in the First World War, and they 
went to France, to become flyers. And they lived on an 
estate with a chateau, and they had two lions as their 
friends, lived with them. I worked that film. Where 
I got the lion was from a circus. Now, had we not 
have had that circus lion in the UK, the UK economy 
would have lost 60 million dollars, four-hundred jobs, 
and couldn’t have made the film with the right sort of 
backgrounds and stuff. I had the lion loose on an air 
field, and I had two vets on set the whole time –I al-
ways have vets on set when I’m working.

And, the reason you choose a circus animal to work 
in a movie is because they are trained. They come and 
they go. They like to work, they’re not distressed when 
they travel, they love being with people, and they pro-
vide the best performance. You cannot walk into a 
zoo, and say, «I’ll work that one on a movie». The dis-
tress and the welfare issues for an untrained animal 
in a movie is huge. So, and that goes for all things. 
I mean, in our licensing we got racoons and domestic 
cats, and a fox. If I want one... There is a commercial 
going on at the moment for crisps, and the racoon in it 
is one from the circus, because it was happy to travel, 
it was happy to be with people. It would like the per-
son it had to be with. So, that’s the film bit.
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The other bit... (Veus de fons.) Oh, I’m so sorry, I keep 
forgetting. Please, forgive me. (Veus de fons.) Sorry, 
it’s my age. (Pausa.)

Right. Just briefly, about what Helmut mentioned 
about the zoos, as opposed to circuses. Most of the 
zoos now, the big good zoos, that have got big enough 
cages, will provide the animals enrichment. For in-
stance, with lions, they’ll build a fork in prop, and put 
the meat up there, so that the lion can forage and get 
it himself. It means he’s got to jump for it. That’s no 
different from in a circus. They jump, a man with a bit 
of cane gives them a piece of meat on the end of the 
stick. A lot of the zoos are doing what they call «en-
richment».

Most zoos with sea lions will do a sea lion act, be-
cause, first of all, it helps conservation. Secondly, all 
the kids who come to the zoo... Kids are fed up with 
going to zoos and just seeing the lion doing that... 
They want to see some action. They get more people 
through the gates if they can provide action for their 
animals. So, they are all coming back to that now, 
coming back to what the circuses do: making provi-
sion for the animals to be activated, alive, and inter-
ested. Because that’s what you get in a circus.

The other thing about, you know, that people can go 
to Africa, or Asia, and see the animals. Helmut is ex-
actly right. You have a mom and dad with a couple of 
kids. You can’t afford to take little ones to Africa, or 
Asia. You just can’t afford to do it. So, the only other 
place they can see them is not for real, on the televi-
sion. If you take your little children to a circus, they 
sit just about as far away as your knee, from a lion on 
a pedestal. And they see it, they can smell it, and they 
love it. But circus, you can go to a circus..., there is no 
swearing, there is no nudity, there are beautiful ani-
mals, they get a talk on conservation, as to where the 
lion comes from, where the tiger comes from, where 
the elephant comes from, whether it’s an African or an 
Asian. They get fines that tells them everything about 
it. How old it is, what its name is, where it was born, 
and where it comes from. So, these are things that 
have come just in recent times to circuses.

And when you say: «¿Are the regulations working?» 
Yes, they are. Because, first of all, the benefits. So the 
conservation effort, now, circuses embrace. And as far 
as the UK is concerned, and our regulations, the bene-
fits to the circuses, they can now, as part of our regula-
tions, they have to do CPD, which is Continuing Pro-
fessional Development.

A couple of other things, which are benefits, and also 
have a knock-on effect on how they keep animals in 
the UK: they have better record-keeping. You know, 
twenty years ago circuses never kept records of where 
they moved to, what time that lion ate or what it did at 
three o’clock, or when it had a drink. Now, with these 
records, with this regulation, they have every single 
thing. Every animal, this did. It has to be written down.

And the circus earns too. I think another benefit is: 
they are more aware of what’s going on in the world, 
and what people think about them, and how they act 

themselves. And, you know, again, has a knock-on ef-
fect on the welfare of the animals.

That’s more or less all on that. And then I’ll go on to 
these..., bans.

Just going back to the chimpanzees, so that you know 
what happened to them. They were all relocated into 
working groups, into family groups, and I have to tell 
you that I’m a grand-mother twice over, to my chim-
panzees, like I am to my son and my daughter. So, 
some of them live in South Africa, and there is one 
that lives in the UK. But they are all perfectly happy 
in a well-contained chimpanzee family.

With regards to the regulations. There is a bill going 
through Parliament at the moment, and it is a «private 
member’s bill». It is not a Government bill. Private mem-
bers can bring in their own bills on any subject, and they 
can do it under different systems. They have what they 
call a «private’s members bill ballots», and you have to 
get on the ballot if you want to be able to speak.

Unfortunately, Mister Fitzpatrick’s bill did not get on 
the ballot, so we took it to the House under the «ten 
minute» rule. The ten minute rule means that you..., 
there are certain Fridays you are allowed to speak un-
der the ten minute rule. Not every week, but they are 
a certain thing. So, what he did first of all is the rule. 
You take it along, and you read out, and you tell the 
Parliament all about it.

Mister Fitzpatrick presented his bill on the 3rd of Sep-
tember, and he brought it to the house hoping for a sec-
ond reading on the 5th of September. He wasn’t in the 
ballot, so he had to go down on the list. So, it was never 
brought up. And what happens then is that the person 
presenting the bill, he will go to Mister Speaker, and 
say: «I present this again.» And then, Mister Speaker 
will say «all those in favour». One person said «yes», 
and that was Mister Fitzpatrick himself, one person 
said «no». Now, if somebody objects, he can’t present it 
again. It has to come another day to try to get a second 
reading, which he did on Friday.

On Friday..., I mean, people, the animal welfare group 
say, «oh, hundreds of MP object». There were five 
people in the house. The ones who put it forward was 
a chap who said «yes»; another MP said «no». So, he 
didn’t get he’s second reading. He’s presenting it again 
this Friday. And unfortunately for him the same thing 
will happen.

So, and, in any case, if they did say yes and it got its 
second reading, all bills in our Parliament, they have 
to go through the House of Commons on seven times, 
and they have to go through the House of Lords sev-
en times, and then they have to go for Royal assent. 
And there are not enough Fridays left in this session 
for him to get it through.

And also, over the last hundred years, private mem-
bers bills can only be presented by backbenchers. 
A minister cannot bring a private members bill in. 
So, over the last hundred years, there have only been 
a couple of handfuls of private members bills that ever 
made it to law. So, that is unlikely.
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The government bill is still in draft form and on the 
shelves. And people say: why is Mister Cameron say 
he’s going to do it? Well, I’ll tell you exactly why Mis-
ter Cameron said he’s going to do it. When we write 
to Mister Cameron or we write to a Member of Par-
liament...

(Adreçant-se a l’intèrpret.) ¿Do you want me to stop? 
(Pausa.) Okay. (Veus de fons.) There are only a few 
bits.

When you write to them, they have what they call a 
«catch-all reply». What they do is they write it ambig-
uously, so it complies the antis and it complies the cir-
cuses, or whatever, whosever bill it’s going to be. And, 
the reason they do that, and this is something new, 
and I’ll tell why it’s new, because every time the ban is 
published in the newspaper, or brought to light in the 
house, everybody gets dead threats. Our last minister 
who’s just been shuffled, he was the Secretary of State 
for DEFRA, for that, he was the Secretary of State for 
Northern Ireland, he had more dead threats when he 
was Secretary of State for DEFRA than he ever had in 
Northern Ireland.

The circuses have..., animal rights people come onto 
their ground, take photograph of their little children... 
This one circus, Charlie’s Circus, his little grandchil-
dren, who had three... They go away, they publish it 
on their illegal websites, and then they phone the cir-
cus and say we are going to kidnap them and cut their 
heads off. The man who stood up and said «no» twice, 
I spoke to him earlier this morning, he’s had dead 
threats all week since he did that. But he still is going 
to do it again on Friday, because he believes it’s the 
right thing to do.

Because I published on Facebook, «please support» 
Andrew Rosenthal, who stood up and said «no», I’ve 
had dead threats against my two little grandsons. We 
are protected by the terrorist squad of the Metropoli-
tan Police, they know everything we do, they know 
everywhere I go, they know I’m here. The local police 
know I’m here. Because of the dead threats, when rub-
bish is published about abusing animals.

And that’s why the Prime Minister says: «Oh yes, oh 
yes, we intend..., yeah, oh, yes...» It’s a catch-all reply. 
Because they’re frightened, they all have kids! You 
know, they’ve got wabs. The first vet that went to do 
the inspection, the minute he got home, he got dead 
threats. So now, the Government advice of that is to 
do the inspections, not go in your car, hire a car and 
go. And that’s what we live with, day in, day out, from 
people who do not understand and think every circus 
is bad. You know, we have good old people sums, and 
we have terrible little people sums, and it is with cir-
cus. There is good and there is bad. And we are the 
good ones.

I’m finished now. (Veus de fons.) Yes, sorry.

(Traducció.)

Molt bé, comencem amb algunes d’aquestes preguntes. 
En primer lloc, de l’honorable senyora que ha marxat, 
amb relació a la indústria cinematogràfica i Goril·les 
en la boira. Era una història meravellosa, que s’havia 

d’explicar, sobre la Dian Fossey. I saben com ho vam 
fer? Vam posar a la gent disfresses de goril·la. Tenia 
quatre petits ximpanzés que duien anoracs peluts, i es 
van convertir en goril·les –jo també vaig fer de goril-
la–, i em vaig endur quatre ximpanzés a Ruanda, i jo 
també hi vaig anar, evidentment, perquè jo també hi fe-
ia de goril·la. I així vam fer la pel·lícula. Van rodar-ne 
una part a dalt de les muntanyes, amb alguns goril·les 
de veritat, però cada vegada que es veia la Sigourney 
amb un goril·la era un personatge disfressat; cada ve-
gada que es veia una cria jugant a la selva, era un dels 
meus petits ximpanzés. Però és indubtable que aquella 
pel·lícula no s’hauria pogut fer sense animals de circ.

A més a més, en els preparatius de la Llei de protecció 
d’animals a la Gran Bretanya ens va arribar una pel-
lícula de Hollywood. Era una història sobre discapaci-
tats. Aviadors americans que anaven a la guerra, a la 
I Guerra Mundial, i van anar a França per convertir-se 
en aviadors. Vivien en una propietat amb un castell i te-
nien dos lleons com a amics, vivien amb ells. Vaig pre-
parar aquella pel·lícula. On vaig aconseguir el lleó va 
ser en un circ. Ara, si no haguéssim tingut aquell lleó de 
circ al Regne Unit, l’economia del Regne Unit hauria 
perdut 60 milions de dòlars, quatre-cents llocs de tre-
ball i no s’hauria pogut fer la pel·lícula en els escenaris 
adequats i aquesta mena de coses. Jo deixava el lleó 
lliure a la pista d’aterratge, i tenia sempre dos veterina-
ris sobre el terreny –quan treballo sempre tinc veteri- 
naris al rodatge.

I el motiu per triar un animal de circ és perquè estan 
entrenats. Arriben i se’n van. Els agrada treballar, no 
pateixen quan viatgen, els encanta estar amb la gent i 
en treus resultats millors. No pots plantar-te en un zoo 
i dir: «Treballaré amb aquest en una pel·lícula.» El pa-
timent i els temes de benestar en un animal que no ha 
estat entrenat per a una pel·lícula són enormes. I això 
es pot aplicar en tots els sentits; vull dir que en les lli-
cències incloem óssos rentadors i gats domèstics, i una 
guineu. Si me’n cal un... Ara es fa un anunci de patates 
fregides, i l’ós rentador que hi surt ve d’un circ, perquè 
li encanta viatjar, li encanta estar amb gent; li agrada-
rà la persona amb qui haurà d’estar. Això pel que fa a 
les pel·lícules.

L’altra part... (Veus de fons.) Oh, disculpi’m, sempre 
me’n descuido. Disculpi’m, si us plau. (Veus de fons.) 
Disculpi’m, és l’edat. (Pausa.)

Bé, breument, amb referència al que en Helmut ha 
esmentat sobre els zoos, en contraposició als circs. 
Actual ment la majoria de zoos, els zoos grans bons, els 
que tenen habitacles prou grans, proporcionen als ani-
mals un enriquiment. Per exemple, als lleons els cons-
truiran una forquilla sobre un suport, i allí hi posaran 
la carn, de manera que el lleó pot buscar-se el menjar 
i arribar-hi ell mateix. Salten, i aleshores un home els 
dóna un tall de carn col·locada a l’extrem d’un bastó. 
Molts zoos fan el que s’anomena «enriquiment».

Molts dels zoos amb lleons marins fan un xou amb 
aquests animals perquè, en primer lloc, ajuda a la con-
servació. En segon lloc, tots els infants que van zoo..., 
els infants estan tips d’anar al zoo i veure els lleons 
fent el que..., els volen veure en acció. I és per això que 
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tots tornen a fer-ho, tornen al que fan els circs: s’asse-
guren que els animals estan actius, espavilats i interes-
sats, perquè això és el que tens als circs.

I allò altre que la gent pot anar a l’Àfrica, o a l’Àsia, 
i veure els animals. En Helmut té tota la raó: tens una 
mare i un pare amb un parell de fills. No et pots perme-
tre d’endur-te els petits a l’Àfrica o l’Àsia, simplement 
no t’ho pots permetre. I llavors l’únic lloc on poden 
veure’ls, a la televisió, no té res de real. I dus els nens 
petits al circ i s’asseuen a dos pams d’un lleó sobre 
una tarima. I poden veure’ls, i en senten l’olor, i això 
els encanta. Però el circ, pots anar al cinc..., no s’hi di-
uen grolleries, no hi ha nudisme, hi ha animals precio-
sos, els parlen de la conservació, d’on ve el lleó, d’on 
ve el tigre, d’on ve l’elefant, tant si és africà com si és 
asiàtic. Reben detalls que els expliquen tot el que cal 
saber-ne: quina edat tenen, com es diuen, on van néi-
xer i d’on provenen. I aquestes són coses que han arri-
bat als circs recentment.

I quan vostè diu: «La normativa, funciona?» Doncs, 
sí, funciona. Perquè, per començar, hi ha els beneficis, 
de manera que l’esforç conservacionista els circs ara 
l’han fet seu. I pel que fa al Regne Unit i la nostra nor-
mativa, i els beneficis per als circs, ara, per complir la 
normativa, han de fer un CPD, que significa «desenvo-
lupament professional continuat».

Un parell d’aspectes beneficiosos, que de retruc tenen 
un efecte positiu en la manera de cuidar els animals al 
Regne Unit: es porta un registre més acurat. Com es 
poden imaginar, fa vint anys els circs no portaven mai 
un registre d’on anaven, de quan menjava aquell lleó o 
què feia a les tres de la tarda, o quan havia de beure. 
Ara, amb aquests registres, amb aquesta normativa, ho 
tenen tot, fins al més mínim detall: cada animal, què ha 
fet; s’ha de registrar.

I el circ també hi guanya. Penso que un altre aspecte 
positiu és que els circs són més conscients del que pas-
sa al món, del que la gent en pensa i de com actuen ells 
mateixos. I, fixin-s’hi, això també té un efecte positiu 
sobre el benestar dels animals.

I això és més o menys tot el que els volia dir sobre aques-
ta qüestió. I ara passaré al tema d’aquestes..., prohibi-
cions.

Torno un moment als ximpanzés, perquè sàpiguen què 
se’n va fer: tots van ser reagrupats en grups de treball, 
en grups familiars, i haig de dir que jo sóc àvia per 
partida doble: dels meus ximpanzés, com ho sóc també 
del meu fill i la meva filla. Alguns viuen a Sud-àfrica, i 
n’hi ha un que viu al Regne Unit. Però tots són feliços 
reagrupats en famílies compactes de ximpanzés.

Pel que fa a legislació. Hi ha un projecte de llei actual-
ment en tràmit al Parlament, i que és una proposició 
de llei. No es tracta d’un projecte de llei del Govern. 
Els diputats i diputades poden impulsar els seus pro-
pis projectes de llei com a membres del Parlament so-
bre qualsevol matèria, i ho poden fer mitjançant dife-
rents sistemes. Hi ha el que s’anomenen «proposicions 
de llei amb votació», i cal passar la votació per poder 
exercir el dret de paraula.

Malauradament, la proposició de llei del diputat Fitz-
patrick no va passar la votació i això ens va obligar a 
dur-lo al Parlament per la via de la norma dels «deu 
minuts». La norma dels deu minuts vol dir que hi ha 
determinats divendres en què se’t permet parlar grà-
cies a aquesta norma; no pas cada setmana, però s’hi 
pot comptar. Així que el primer que vam fer va ser re-
dactar el projecte. La dus allí, la llegeixes i ho expli-
ques tot al Parlament.

El senyor Fitzpatrick va presentar la seva proposició 
de llei el 3 de setembre, i la va dur a la cambra en se-
gona lectura el 5 de setembre. No va entrar a la vota-
ció, així que va haver de posposar-se. I mai ha arri-
bat a entrar a l’ordre del dia. Aleshores, el que ha de 
fer la persona que ha presentat la proposició de llei és 
adreçar-se al president de la cambra i dir-li: «La torno 
a presentar.» I aleshores el president dirà: «Vots a fa-
vor?» Una persona va dir «sí», i era el mateix senyor 
Fitzpatrick, i una persona va dir «no». Si hi ha algú 
que s’hi oposa, llavors ja no es pot tornar a presentar. 
Ha de presentar-se un altre dia per a una segona lectu-
ra, i és el que va fer un divendres.

I aquell divendres..., vull dir, el col·lectiu de gent pel 
benestar dels animals van dir: «Oh, és que hi ha cen-
tenars de diputats que s’hi oposen.» Hi havia cinc per-
sones a la cambra. Dels que ho van impulsar, n’hi va 
haver un que hi va dir «sí»; un altre diputat hi va dir 
«no», de manera que no va aconseguir la segona lectu-
ra. La tornarà a presentar aquest divendres, i malaura-
dament per a ell tornarà a passar el mateix.

Així que, en qualsevol cas, fins i tot si hi haguessin dit 
que sí i hagués passat a la segona lectura, totes les lleis 
al nostre Parlament han de passar per la cambra baixa 
set vegades, i han de passar per la cambra alta també set  
vegades, i aleshores han de passar l’aprovació reial. I no 
queden prou divendres en aquest període de sessions 
perquè ho pugui passar.

I, també, durant els últims cent anys les proposicions de 
llei de diputats a títol personal només poden ser presen-
tades per diputats sense càrrecs. Un ministre no pot pre-
sentar una proposició com a diputat a títol personal. Per 
això al llarg dels últims cent anys només hi ha hagut un 
parell de grapats de proposicions de llei que hagin pas-
sat a ser lleis. I per això és molt improbable.

La llei del Govern encara està en fase d’esborrany i de-
sada en un calaix. I la gent diu: «Per què el senyor 
Cameron diu que ho farà?» Doncs, bé, els diré exac-
tament per què el senyor Cameron ha dit que ho fa-
rà: quan escrivim al senyor Cameron o a un membre del 
Parlament...

(Adreçant-se a l’intèrpret.) Vol que m’aturi? (Pausa.) 
D’acord. (Veus de fons.) Només em queda poqueta cosa.

Quan els escrius, tenen el que en diuen una «respos-
ta multiús». El que fan és redactar-la ambiguament, de 
manera que tant complagui els «antis» com els circs, o 
el que sigui del que vagi la proposició de llei. I el mo-
tiu pel qual fan això és innovador, i els diré per què és 
nou: perquè cada vegada que es publica una prohibi-
ció en un diari, o si se’n parla al Parlament, tothom 
rep amenaces de mort. L’últim dels nostres ministres 
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que ha estat rellevat era el secretari d’Estat del Depar-
tament de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals, 
i ho ha estat per això. I havia estat secretari d’Estat 
per Irlanda del Nord, i va rebre més amenaces de mort 
quan era secretari d’Estat del Departament de Medi 
Am bient, Alimentació i Afers Rurals que no pas quan 
ho era d’Irlanda del Nord.

Els circs tenen..., els activistes pels drets dels animals 
van a casa seva, fotografien els seus fills. Un dels circs, 
Charlie’s Circus, els seus néts, que en tenen tres... Se’n 
van, ho publiquen als seus webs il·legals, i aleshores 
truquen al circ i els diuen que els segrestaran i que 
els tallaran el cap. L’home que es va rebel·lar i va dir 
«no» dos cops, hi he parlat aquest matí i ha rebut ame-
naces de mort durant tota la setmana des que ho va fer. 
Però ho tornarà a fer divendres, perquè creu que és el 
que ha de fer.

Pel fet de publicar al Facebook «si us plau, doneu-li su-
port» –a Andrew Rosenthal, que es va rebel·lar i va dir 
«no»–, he rebut amenaces contra els meus dos néts pe-
tits. Ens protegeix una patrulla de la Policia Metropo-
litana: saben exactament tot el que fem, saben exacta-
ment on vaig, saben que sóc aquí; la policia local sap 
que sóc aquí. Tot això per les amenaces de mort, quan 
hi ha una pila de mentides que es publiquen sobre els 
abusos animals.

I per això el primer ministre diu: «Oh, sí; oh, sí, fa-
rem..., sí, oh, sí.» És una «resposta multiús». Perquè 
tenen por, tots tenen fills! I els altres tenen webs. El 
primer veterinari que va anar a fer la inspecció, així 
que va arribar a casa seva va rebre amenaces de mort. 
I ara, les recomanacions del Govern sobre això és que 
es facin les inspeccions, però que no agafis el cotxe: 
que lloguis un cotxe i hi vagis. I amb això és amb el 
que hem de viure, dia rere dia, per la gent que no ho 

entén i pensa que el circ és una cosa dolenta. Com po-
den suposar, tenim una pila de gent gran bona, i una 
pila de gent jove terrible. Hi ha el bé i hi ha el mal. 
I nosaltres som els bons.

Amb això acabo. (Veus de fons.) Sí, disculpi.

Oriol Amorós i March

Perdó, president. Una petita apreciació de traducció: 
potser m’he equivocat i potser vostè és correcte, no ho 
sé, però em sembla que no ha dit que ho votessin en 
contra, sinó que ha dit que, si hi havia un sol diputat 
que aixecava el dit i deia que es bloquegés la tramita-
ció, com que és una tramitació a iniciativa popular, es 
podia bloquejar. Em sembla que és això.

(Remor de veus. Pausa.)

El president

Bé, jo diria que ha estat suficient, eh?, suficient i a bas-
tament suficient. Per tant, agraeixo molt als comparei-
xents. Thank you very much for your contribution. I a 
tothom, i la propera vegada no sé si la traducció si-
multània l’haurem de donar... Ha anat molt bé, el que 
passa és que, clar, és molt llarg. El traductor ha sigut 
perfecte; també li donem les gràcies, moltíssimes grà-
cies. El que passa, que era complicat; era complicat i 
era poc àgil, quasi impossible fer-ho d’una forma àgil. 
Per tant, moltíssimes gràcies.

I gràcies a tots, i donem per tancada la comissió. Grà-
cies a tots.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i cator-
ze minuts.
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