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L’amenaça de veto dels números 
amb animals subleva el circ català

El sector protesta contra el pla que debatrà el 
Parlament i denuncia que no se l’ha consultat

PSC i ICV admeten que la proposició s’ha de cenyir  
a bèsties salvatges i no incloure’n de domèstiques

VÍCTOR VARGAS LLAMAS / TONI SUST
BARCELONA

P
referirien enfrontar-se als 
ullals d’un lleó o aguantar 
la respiració sota la pota 
en suspensió d’un elefant 

que no pas trobar-se en aquesta situ-
ació, com a espectadors passius, es-
perant que el seu futur s’aclareixi en 
un entorn allunyat de la sorra de la 
pista. Són professionals del circ, que 
avui anunciaran la seva oposició a la 
proposició de llei que debatrà el Par-
lament per decidir si prohibeix l’ús 
de tota classe d’animals en els espec-
tacles circenses.
 «Per primera vegada, el sector es 
posa d’acord en contra d’una inicia-
tiva com aquesta, unilateral i discri-
minatòria, ja que ni se l’ha consultat 
ni tampoc se li permet participar en 
el debat al voltant del seu propi fu-
tur», explica Marcel Barrera, perio-
dista, crític de circ i presentador de 
l’acte.

NOVA INICIATIVA ANIMALISTA DE LA CAMBRA CATALANA

 Pep García, mànager de gires 
del Circ Raluy i fundador de l’Asso-
ciació de Professionals del Circ de 
Catalunya (APCC), subratlla «la per-
plexitat i el malestar» del gremi amb 
els polítics. «¿Algú s’imagina una 
llei del comerç sense consultar els 
comerciants?», resumeix. 
 La rèplica arriba des d’Anima 
Naturalis. Aïda Gascón, directora 
d’aquesta oenagé de defensa dels 
animals, aplaudeix el pla del Parla-
ment.  «La vida d’aquestes bèsties al 
circ és de privació i patiment, forçats 
a menjar, dormir i defecar en petites 
gàbies», resumeix. I hi afegeix aspec-
tes més controvertits, com ara «cops, 
puntades i fuetades» que encaixen 
els animals sotmesos a la voluntat 
del domador.
 Gascón es qüestiona quin bene-
fici aporta la preservació d’aques-
ta classe de números. «No contribu-
eix a la conservació de les espècies 
i inculca una visió tergiversada als 
nens, el públic majoritari d’aquests 
espectacles», recorda. 

DEPRESSIÓ I NEUROSI / Aquests i altres 
aspectes s’inclouen en la proposició 
de llei, que subratlla que els animals 
viuen encadenats, amb continus 
trasllats i privats de bona part dels 
seus estímuls naturals, aspectes que 
els porten a situacions d’«apatia, de-
pressió i neurosi». A García el sor-
prèn el diagnòstic: «¿Qui decideix 
quan un animal està frustrat i en 
què es basa? ¿Per què en un circ més 
que en un zoo, també engabiats i 
amb el tràfec constant de visitants?», 
sosté. 
 «Hi pot haver agressions en algun 
circ, no a la majoria, perquè nosal-
tres estimem els animals. I no es pot 
generalitzar i prohibir tot, perquè 
en qualsevol àmbit hi ha tractes in-
justos», diu García. Gascón coinci-
deix que el maltractament no és ex-
clusiva del sector, però no li sembla 
«prou motiu» per rebutjar la iniciati-
va. «El sentiment de la població cata-
lana és que no li agraden les corrides 
de toros. Però tampoc veu amb bons 
ulls un lleó passant per un cèrcol en 
flames», il·lustra Gascón.
 Al Parlament, tot està encara molt 
verd pel que fa al tràmit, però també 
clar pel que fa a suports: CiU, ERC, 
el PSC i ICV-EUiA estan a favor de la 
prohibició, que el PP i Ciutadans re-
butgen. Tot i que existeix una sensa-
ció comuna que la iniciativa va ser 
presentada pels impulsors amb ex-
cessiu ímpetu.

JOSEP GARCIA / JULIO CARBÓ

Present 3 El circ Raluy, on només es poden veure números amb animals en pintura, ahir a Barcelona.

Passat 3 Una actuació d’Ángel Cristo a Barcelona, el 1997, abans que la ciutat vetés les feres.

 «La lògica és la mateixa que en 
qualsevol cas de maltractament a 
un animal, sigui en una gossera o als 
toros», afirma la diputada ecosocia-
lista Hortènsia Grau, que admet que 
abans de presentar la proposta es va 

parlar únicament amb les entitats 
animalistes i no es va contactar amb 
el món del circ, cosa que es podrà re-
parar: «Ho podem arreglar durant 
la tramitació parlamentària», diu. 
Grau reconeix així mateix que la so-

cietat no té «una percepció general» 
que associï el circ a un infern per als 
animals, com sí que hi era, afegeix, 
en el cas dels toros. Però sosté que 
consten situacions indesitjables de 
les quals han aportat dades les enti-

NO NOMÉS ALS CIRCS
J Barcelona va ser pionera en  
la prohibició d’exhibir animals 
salvatges en espectacles 
circenses i d’una altra mena, 
com ara filmacions, atraccions 
de fira  o activitats culturals o 
religioses. Ho va fer mitjançant 
l’Ordenança de Protecció, 
Tinença i Venda d’Animals, 
impulsada pel llavors tinent 
d’alcalde Jordi Portabella (ERC) i 
aprovada pel ple municipal el 
desembre del 2003. La norma 
preveu multes de 300 a 2.400 
euros.

EL CIRC MUNDIAL, PRIMER
J El Circ Mundial, instal·lat a la 
Monumental, va ser el primer a 
patir la prohibició, l’octubre del 
2004. No va poder exhibir tigres, 
elefants i lleons, però sí cavalls  
i camells.

SALVATGES I DOMÈSTICS
J El text distingeix animals 
salvatges de domèstics, i 
protegeix els primers perquè 
«pateixen més estrès» «pel grau 
de sociabilitat més baix».

LA PROHIBICIÓ 
DEL 2003 A BCN

pionera



Cinc grups del Parlament han presentat una iniciativa
per incorporar a la llei la prohibició de l’ús de tota mena 
d’animals al circ. ¿Què n’opina d’aquesta iniciativa? 
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tats, com ara «fotos d’elefants amb 
ferides».
 «No podem criminalitzar els circs, 
ens interessa que tirin endavant 
com a sector cultural», argumenta 
la diputada, que obre la porta que 
el veto en aquest àmbit només afec-
ti els «animals salvatges. No és el ma-
teix que els domèstics». Això suposa 
un preindult de la presència de gos-
sos i de cavalls (domèstics a la seva 
manera) , que no només ICV defensa. 
 «Es persegueix el que molts po-
bles catalans ja han aprovat: no au-
toritzar espectacles amb animals», 
diu el socialista Jordi Terrades, que 
afegeix: «L’objectiu del PSC és man-
tenir el text plantejat però circums-
crit als animals salvatges». Adverteix 
que caldrà determinar fins on arriba 
el veto, i recorda que els correbous 
no van ser prohibits. I admet que 
al món del circ no se l’ha escoltat.  

 El diputat d’ERC Oriol Amorós ex-
plica què impulsa el veto: «La llui-
ta per una millora ètica en la rela-
ció amb els animals». El mateix, afe-
geix, que ja va impulsar la lluita per 
la prohibició dels toros. Amorós no 
coincideix amb socialistes i ecosoci-
alistes: diu que ERC «posa l’accent» 
en els animals i no veu sentit a limi-
tar el veto als salvatges.

ABANS DE L’ESTIU / Terrades i Amorós 
consideren que la nova prohibició 
podria estar aprovada abans de l’es-
tiu, cosa que Grau dubta. La iniciati-
va és rebutjada pel PP i Ciutadans, 
que han presentat esmenes a la tota-
litat. Per part dels conservadors, el 
diputat Rafael Luna explica: «Nosal-
tres no entenem que en un circ no hi 
hagi animals, com tampoc no enten-
dríem que no hi hagués trapezistes 
o pallassos». H

¿ELS SEGÜENTS?

 Per Pep García, mànager circen-
se, aquesta postura parteix d’un 
«plantejament radical» que marca 
un camí perillós: el de fiscalitzar 
tota relació de l’ésser humà amb 
l’animal sense aplicar nivells ele-
mentals de tolerància. «¿Potser 
no es pot estressar un gos sotmès 
als capritxos i els jocs d’un grup de 
nens? ¿I què fem amb l’hípica, pa-
teixen aquests cavalls? ¿I la pes-
ca esportiva o d’oci, és una activi-
tat que està sota sospita?», reflexi-
ona García.
 Aïda Gascón, presidenta d’Ani-
ma Naturalis, recorda que hi ha 
«vídeos enregistrats amb càmera 
oculta sobre ensinistraments cru-
els» i «suficients estudis científics 
que demostren el patiment animal» 
no només al circ, sinó també entre 
els dofins i les orques d’un aquari, 
per exemple. I es mostra partidà-
ria de debatre altres exhibicions, 
com podrien ser les carreres de tri-
neus, els concursos canins i altres 
tradicions més o menys folklòri-
ques amb els animals com a prin-
cipals protagonistes, però tam-
bé sense la menor alternativa per 
substituir-los. H

El Nadal passat, el diputat del PPC 
Rafael Luna no sabia què regalar-li 
al seu pare, de 91 anys: «I vaig pen-
sar: ‘¡Mira, el portaré al circ!’». No 
hi havia presència animal en els 
números i l’avi no va quedar con-
tent: «Rafa, això que no hi hagi ani-
mals desllueix molt l’espectacle». 
Els Luna tenien un costum fami-
liar que el Parlament ja no per-
metria avui a Catalunya: «De pe-
tit, el meu pare em solia portar a 
Saragossa. Ell anava als toros, i jo 
l’esperava. Després, anàvem junts 
al circ». I a veure animals, òbvia-
ment.
 Luna argumenta, com altres 
detractors de la proposició de llei, 
que no seria just vetar l’ús d’ani-
mals al circ i no en altres especta-
cles i àmbits. Fa referència als do-
fins del Zoo, sens dubte l’exem-
ple estrella, però també a altres 
casos: «¿I els gossos policia que 
han de consumir droga per detec-
tar-ne? ¿I els que busquen explo-
sius?». Tant el PSC com ICV creuen 
que s’ha d’afinar en l’objectiu de 
determinar què s’ha de prohibir 

i què no. ERC, en canvi, no ho veu 
així. El diputat Oriol Amorós no li 
veu sentit a distingir entre animals 
salvatges i domèstics. El que subrat-
lla és que ara hi ha consens per aca-
bar amb la presència d’animals als 
circs. Quan hi hagi nous consensos 
serà l’hora d’atacar altres situaci-
ons, diu.

Les dues visions

«M’indigna que se’ns acusi de mal-
tractar els animals quan és just tot 
al contrari ¡Si en vivim! ¿Com no els 
he d’estimar?», revela el faquir Kir-
man, que acaba de complir mig se-
gle de vida al damunt d’un escena-
ri desafiant l’impacte de vidres, focs 
i les picades de les seves serps ensi-
nistrades.
 Carmen Méndez, presidenta de 
l’Associació en Defensa dels Drets 
dels Animals (ADDA), no entra a 
qüestionar els sentiments del veterà 
faquir, ni l’ètica dels professionals 
que treballen al circ, però no alberga 
cap dubte que «se’ls obliga a com-
portaments antinaturals en una cap-
tivitat dura i amb un missatge de do-
mini».

T. S. / V. V. L.
BARCELONA

33 Competició 8 Pura sang al galop a l’hipòdrom de la Sénia.

RAMON GABRIEL / GUILLERMO MOLINER / JOAN CORTADELLAS / TXEMA MORERA

«Si visc dels 
animals, ¿com no 
els he d’estimar?», 
es pregunta el 
faquir Kirman

I els dofins, ¿què?
Els detractors del veto critiquen la fiscalització de tota relació de l’home amb els animals 
sense aplicar un mínim de tolerància H Se senten ofesos comparat amb altres espectacles

«Se’ls obliga a 
comportaments 
antinaturals», 
replica Carmen 
Méndez, d’ADDA

33 Espectacle 8 Un dofí completa una cabriola al Zoo de BCN.

33 Tradició 8 Genets de la Guàrdia Urbana a ‘Els Tres Tombs’.

33 Exhibició 8 Un gos d’atura obeeix el seu amo en un concurs. 

Aïda Gascón
diREcToRa d’aNima NaTuRaLiS

«La vida dels 
animals al circ és de 
privació i aquests 
espectacles són 
negatius per 
als nens»

Pep García
mÀNaGER dE GiRES dEL ciRc RaLuY

«¿Qui decideix 
quan un animal 
està frustrat i en 
què es basa? ¿Per 
què en un circ més 
que en un zoo?



GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Yvonne i Dumba han crescut juntes. 
Des de fa 30 anys viuen a Catalunya, 
en una finca envoltada de boscos 
de pins i alzines. Treballen en circs, 
pel·lícules, publicitat i tot tipus d’ac-
tes. Quan arriba una visita, Dumba 
s’acosta balandrejant les seves 3,5 
tones de pes i 2,80 metres d’altura 
i frega la cara del convidat amb la 
trompa. «Bufa-li de manera ben su-
au a la trompa –suggereix Yvonne–. 
Li fa pessigolles. Li encanta que li fa-
cin pessigolles». El seu alè càlid des-
prèn olor de natura concentrada. 

–¡Quin animal tan preciós! Impressi-
ona veure’l tan de prop.
–Dumba és una femella d’elefant 
asiàtic, que a la seva terra d’origen 
és un animal domèstic i fa moltís-
sims anys que treballa amb l’home. 
Té 35 anys i és molt alta. Encara s’ha 
d’engreixar uns 400 o 500 quilos per 
agafar la corpulència d’una feme-
lla adulta.

–Igual que Mowgli, vostè s’ha criat 
amb animals.
–Tinc 57 anys i m’he passat tota la vi-
da amb animals, sobretot elefants, 

però també amb 
óssos, cavalls i 
gossos. Recordo 
que que amb tot 
just 3 anys juga-
va a relliscar per 
la panxa d’un 
elefant del meu 
pare, com si fos 
un tobogan.

–E l  seu  pare , 
Gösta Kruse, era 
un famós ensi-
nistrador d’ele-
fants,  i  la  se-
va mare, Joan 
Fowles, treballa-
va amb cavalls. 
Es van conèixer 
al llegendari circ 
anglès Bertram 
Mills, per això vostè va néixer a An-
glaterra.
–Per part de pare sóc la quarta ge-
neració d’artistes de circ, i el meu 
marit, George, és la sisena. El meu 
pare solia jugar a l’amagatall amb 
els seus elefants. Es posava darrere 
d’un arbre i ells l’abraçaven amb la 
trompa quan el trobaven. El dia que 
es va morir ningú esperava que jo 

intel·ligents i afectuosos, però ensi-
nistrar-los requereix un procés: es 
tracta d’observar l’animal i treure 
profit del que pot fer de forma natu-
ral. Tot es basa en la confiança mú-
tua. Dumba sap que mai li demana-
ré que faci una cosa que no sap fer.

–¿Quina és la principal virtut d’un 
ensinistrador d’elefants?
–La paciència. Com els nens, aquests 
animals tenen un període de con-
centració molt curt durant el qual  
poden aprendre coses, i després ja 
no serveix de res insistir-hi. Així 
que, si estàs nerviós o tens pressa, 
millor que et relaxis i tornis a pro-
var-ho un altre dia.

–¿Què és el que diu la gent quan 
descobreix que té un animal com 
aquest a casa?
–Els meus veïns ja hi estan acostu-
mats. Des de fa anys vénen molts 
nens a veure Dumba. Em sembla 
molt important educar-los en el 
respecte i l’amor als animals, per-
què això els serveix per tenir més 
bon tracte amb les persones, o al-
menys això és el que penso. Quan 
hi ha nens, ella camina amb tant de 
compte que sembla que vagi de pun-

tetes. També vénen persones invi-
dents. Tocar-la és una experiència 
preciosa per a ells. 

–¿Què fa si se’n vol anar de vacan-
ces o a sopar amb el seu marit?
–Fem torns perquè un de nosaltres 
es quedi sempre amb ella. És veri-
tat que és una vida sacrificada, però 
l’hem escollit nosaltres i no l’aguan-
taríem si no l’estiméssim intensa-
ment. El que no sé és quant de temps 
podrem continuar així.

–¿Es refereix a la proposta de llei del 
Parlament per prohibir tots els circs 
amb animals a Catalunya? 
–Sí, però ja fa molt de temps que 
els grups animalistes estan pressio-
nant. Al principi van aconseguir for-
çar avanços en el benestar dels ani-
mals, però ara volen acabar amb tot. 
Diuen coses com que els animals es-
tan encadenats les 24 hores, però ai-
xò no és veritat; això podia passar fa 
molts anys, però ara no és veritat. 

«Prohibir no és la 
solució; que facin 
més inspeccions 
i comprovin si els 
animals estan ben 
cuidats o no» 

33 Yvonne i Dumba, un elefant asiàtic de 35 anys i 3,5 tones de pes, a la finca envoltada de bosc on viuen des de fa 30 anys.

ANNA MAS

«Dumba és un membre 
més de la nostra família»
YVONNE KLUDSKY Ensinistradora d’elefants

sortís a actuar, però ho vaig fer. Tre-
ballàvem junts a França, en un nú-
mero amb vuit elefants, i vaig sentir 
la necessitat de sortir amb els seus 
animals. A ell li hauria agradat. 

–¿Què en va aprendre vostè, del seu 
pare?
–A tenir molta paciència i a respec-
tar els animals. Els elefants són  molt 

–¿Pot posar la mà al foc per tota la 
professió?
–La gent del circ vivim pels nostres 
animals però, igual que a tot arreu, 
si algú no es comporta correcta-
ment ha de ser sancionat. El circ és, 
segons diu el diccionari, «un recin-
te cobert per una carpa, amb grade-
ria per als espectadors, que té enmig 
una o diverses pistes on actuen ma-
labaristes, pallassos, equilibristes, 
animals ensinistrats, etcètera», i a 
França atrau cada any 14 milions de 
persones. Prohibir-lo no és la solu-
ció; que facin més inspeccions i que 
comprovin si els animals estan ben 
cuidats o no.

–El que passa és que vostès no 
acostumen a explicar el seu costat 
de la història.
–Això també és una mica culpa 
nostra. Estem tan ocupats cuidant 
els nostres animals que no tenim 
temps per defensar-nos, però és im-
portant que la gent ho sàpiga. Quan 
estem a casa, Dumba surt a passe-
jar pel bosc. És molt bonic veure 
com s’allunya sola i després torna 
perquè vol estar amb nosaltres. I si 
hem de fer viatges llargs procurem 
fem parades perquè descansi i men-
gi. Hem rebutjat actuar tres tempo-
rades a Polònia, a França i a Noru-
ega perquè no volem estar tant de 
temps fora.

–Veig que parla d’ella com si fos un 
fill, la pega és que pesa tres tones.
–És que Dumba és un membre més 
de la nostra família. H

33 Un gest de complicitat.
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Los once tripulantes, dos de ellos
vascos, y uno catalán, del cargue-
ro español ‘Luno’, que ayer cho-
có contra el dique de la playa de
La Barre en Anglet (Francia), en
las proximidades del puerto vas-
cofrancés de Bayona al que se di-
rigía, fueron rescatados en heli-
cóptero. La embarcación se par-
tió en dos. El buque había salido
del puerto guipuzcoano de Pa-
saia, sin carga, y contendría un
total de 127 metros cúbicos de
fueloil. Según la Autoridad Por-
tuaria de Pasajes (APP), el bu-
que, de bandera española, tiene
como puerto base el de Teneri-
fe. Su tripulación está compues-
ta por dos marineros vascos, cin-
co gallegos, uno asturiano, otro
cántabro, otro catalán y un cu-

bano. El cargador no tenía esca-
la en Pasaia y entró en el puerto
guipuzcoano por una avería cu-
ya causa se desconoce. Según la
Prefectura de Pirineos Atlánti-
cos, desde el buque habrían aler-
tado de un fallo eléctrico «total».

La APP indicó que el ‘Luno’
partió hacia las 19.30 horas del
martes del puerto pasaitarra tras
realizar una parada en los Asti-
lleros Zamacona para la repara-
ción de la citada avería.

Según dijo el alcalde de An-
glet, Jean Espilondo, en su cuen-
ta de Twitter, el helicóptero ‘Pu-
ma’ de la base militar francesa de
Cazaux en Gironde rescató a los
11 tripulantes del ‘Luno’ y al prác-
tico del puerto de Bayona, que se
encontraba a bordo del buque
después de que este hubiera so-
licitado ayuda para entrar.

Las tareas de rescate, en las
que tomó parte otro helicóptero
de la policía francesa, se compli-
caron como consecuencia del
temporal. Fue necesario reali-
zar trabajos de descontamina-
ción. Los once marineros se en-
cuentran «bien», aunque «con-
mocionados y con heridas
superficiales».

Un total de 33 provincias espa-
ñolas tienen hoy activados avisos
de riesgo (amarillo) o naranja
(riesgo importante) por vientos
de más de 120 kilómetros por ho-
ra, fenómenos costeros y preci-
pitaciones, según la Agencia Es-
tatal de Meteorología (AEMET).
Se espera riesgo por vientos en
Vizcaya, Guipúzcoa, Gerona, Al-
mería, Cáceres, Badajoz, Madrid,
Cuenca, Guadalajara, Ciudad Re-

al, Albacete y Toledo. Además, el
riesgo será de carácter importan-
te por vientos con rachas de has-
ta 120 km/h en las zonas más al-
tas en La Coruña, Lugo, Orense,
Pontevedra, Asturias, Cantabria,
Álava, Navarra, La Rioja, Lleida,
y en las nueve provincias de Cas-
tilla y León. El aviso por lluvias se
ha activado para Cáceres. Serán
localmente fuertes en Galicia y
Extremadura.

SAN SEBASTIÁN ■ E L B A R C O E M B A R R A N C Ó

Rescatada la
tripulación del
carguero partido
en dos en Bayona

Un helicóptero francés sobrevuela el carguero español ‘Luno’, que se
partió en dos frente al puerto de Bayona (Francia). CHOPIN JEAN DANIEL/EFE

Hasta treinta y tres
provincias están hoy
en alerta por vientos
de más de 120 km/h,
fenómenos costeros
y precipitaciones

CULTURA ■ E N T I D A D E S A N I M A L I STA S Q U I E R E N P R O P O N E R LO E N E L PA R L A M E N T

Los circos catalanes, contra el veto al
uso de animales en sus espectáculos
■ Asociaciones del circo han ad-
vertido de que la posible prohibi-
cióndeanimalesensusespectácu-
los–promovidaporentidadesani-
malistas, y que CiU, ERC, PSC,
ICV-EUiA y CUP prometen estu-
diar– se fundamenta en la «abso-
luta ignorancia», y han pedido ser
escuchadas en el trámite del Par-
lament para exponer su punto de
vista. El director del Festival In-
ternacional de Circ Ciutat de Fi-
gueres, Genís Matabosch, lamen-
tó ayer en rueda de prensa el «ata-
queúnicoysinprecedentesen200
años» de historia circense, que ha
achacado a la acción de un ‘lobby’
político que se basa en falsedades,
demagogia y populismo, y recor-
dó que el circo tiene su origen en
la doma ecuestre.

CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y
CUP presentaron en octubre una

propuestaconjuntadeproposición
de ley para prohibir los circos con
animales, una modificación a la
ley de derechos de los animales
que podría estar durante el pri-
mer semestre de 2014, si bien los
circos confían en ser escuchados
y en que no llegue a producirse.
Los circos animan a poner en mar-
cha una regulación exigente so-
bre la presencia de animales en
sus espectáculos para garantizar
su bienestar y su óptimo cuida-

do, y aseguran que, de prohibirse
su presencia, Catalunya se con-
vertiría en el primer lugar del
mundo en tomar esta decisión.

Regular sí, prohibir no
«Avanzar es regular» y no prohi-
bir, resumió el director del festi-
val de Figueres, que felicitó a las
administraciones por el trabajo
que ya realizan de inspección pa-
ra comprobar el buen cuidado de
los animales, y dijo estar dispues-
to a ofrecer datos de la realidad
animal de los circos, como que el
90% han nacido en cautividad. El
acto contó con el Circo America-
no, con sede fiscal en Catalunya,
el Circo Mundial, que hace diez
años que no acude a Barcelona
por culpa de la prohibición que
rige en la capital catalana y en un
centenar de ayuntamientos.

Asociaciones
circenses creen que
la petición se basa
en la ‘absoluta
ignorancia’

Salut Pública
eleva a 660
los casos de
desnutrición

POBRE ZA INFANTIL

■ La Secretaria de Salut Públi-
cadelaGeneralitathadesmen-
tido al conseller de Salut, Boi
Ruiz, y ha reconocido que en
Catalunya hay actualmente
660 niños menores de 16 años
con desnutrición por culpa de
la«pobrezaextremaolosingre-
sos bajos» de sus familias. Des-
puésdequeRuizafirmaraenuna
respuesta parlamentaria del
21 de enero que en Catalunya
sólo había diez casos de des-
nutrición, la Secretaria de Sa-
lut Pública comunicó ayer al
Síndic de Greuges de Catalun-
ya,RafaelRibó,queloscasosde-
tectados son en realidad 751,
aunque 91 de ellos se deben a
enfermedades y otras patolo-
gías que no están directamen-
te relacionadas con la pobre-
za, de modo que la cifra queda
en 660. Ribó instó a Ruiz a con-
cretar los casos de desnutri-
ción y malnutrición infantil
después de presentar en agos-
to de 2013 un informe que re-
velaba 50.000 casos y de que
Salut pusiera en duda las ci-
fras. Ahora la Secretaria de Sa-
lut Pública especifica que de
los 660 casos de niños con «có-
digos relacionados con cir-
cunstancias personales y so-
ciales de riesgo para la alimen-
tación adecuada», 555 tienen
desnutrición por los ingresos
bajos de sus familias, 95 por
problemas relacionados con
una pobreza extrema y 10 por
falta de alimentos adecuados.

Poco importa que Pilar Rahola tenga doctorados o car-
dados. El mismo efecto producen en la ciudadanía. En
lo primero que pensé al enterarme de que Telecinco

había decidido cancelar ‘Abre los ojos’ fue en ella. ¿Qué va a
ser de esta mujer? ¿Desde dónde nos va a arengar? ¿La aco-
gerán en ‘La Sexta Noche’,
como ‘Sálvame’ recogió a
los de DEC? ¿Rivalizará
con Elisa Beni en el nego-
ciado de mujeres que no
nos representan? Lo más
destacable de Rahola, uno
de esos personajes a los
que nos gusta odiar (hasta
había un blog llamado An-
tirahola), no son sus títu-
los sino su descabellada y apabullante presencia en los pla-
tós. Campmany escribía en 2004 que de vez en cuando la
sacaban en algún programa de televisión y entonces él aca-
baba con el zapping y se ponía a «pensar en el polving».
Ahora todo es ‘loding’. Hace poco llamó «macho ibérico» a
Bertín Osborne. El cantante no sabía quién era. Extraordi-
nario. Aunque más lo es que los demás la conozcamos.

Periodista

ROSA BELMONTE

Doctorados y cardados

Lo más destacable

de Pilar Rahola es su

descabellada presencia

en los platós
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GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona 

«Todos somos los cinco directo-
res». Con esta frase los portavoces 
de la plataforma Somescola que-
rían mostrar su apoyo a los direc-
tores de los cinco centros educati-
vos catalanes que en menos de un 
mes deberán aplicar el auto del Tri-
bunal Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) que los obliga a dar 
un 25% de materias, entre ellas al-
guna troncal, en castellano. Para 
demostrar su solidaridad y volver a 
denunciar «la enésima agresión al 
modelo de escuela catalana», en 
palabras de la presidenta de Òm-
nium Cultural Muriel Casals, So-
mescola ha convocado el próximo 
lunes por la tarde a una concentra-
ción ante el Palacio de Justícia de 
Barcelona, sede del TSJC. 

En este sentido, Casals explicó 
que el sistema de inmersión lin-
güística garantiza el «buen funcio-
namiento de las escuelas» y recor-
dó que «asegura la igualdad de los 
alumnos cuando van al mercado la-
boral» además de «garantizar la 
cohesión social». Por eso lamentó 
los autos judiciales que fijan un 
porcentaje de clases en castellano y 
destacó que los alumnos salen de la 
educación obligatoria con un «buen 
nivel de catalán y de castellano». 

La plataforma, que aglutina a nu-
merosas entidades cívicas, sindica-
les, culturales y educativas, espera  
una numerosa participación en el ac-
to del lunes y además se pondrá en 
contacto con los diferentes grupos 
políticos y con miembros de la admi-
nistración para que se sumen a la 
protesta. Incluso invitarán a los di-
rectores de las escuelas afectadas, 
cuatro concertadas y una pública, a 

acudir. También esperan que el lunes 
los centros catalanes cuelguen carte-
les de Somescola en protesta por la 
decisión judicial. Muriel Casals afir-
mó que «es normal que un país deci-
da sobre su educación». 

Por su parte, la representante de 
Plataforma per la Llengua, Teresa 
Casals, lamentó que «la escuela es-
tá en el punto de mira» y atacó al 
Gobierno por «querer crear un 
conflicto» en los centros catalanes 
cuando no ha existido en los 30 
años que se lleva aplicando la in-
mersión lingüística. Además indicó 
que los estudios realizados al fina-
lizar la educación obligatoria de-
muestran que los alumnos domi-
nan las dos lenguas. 

Sobre el 25% fijado en los autos, 
el representante del sindicato de 

educación Ustec-Stes, Josep Maria 
Cervelló, lamentó que por primera 
vez unos jueces se hayan atrevido 
a imponer cuotas, proporcionali-
dades y currículos, «cuando en 
realidad a los tribunales no les to-
ca hacer leyes». Cervello lamentó 
que no se aclare el criterio para es-
tablecer el 25% y afirmó que las 
decisiones judiciales pretenden 
«allanar el camino de aplicación 
de la Lomce, que prevé un despla-
zamiento del catalán como lengua 
de aprendizaje y el castellano co-
mo lengua troncal».

Somescola se concentrará frente al 
TSJC contra el 25% de castellano  
La plataforma asegura que es «la enésima agresión al modelo de la escuela catalana»

Barcelona 

El Servei Català de la Salut 
(CatSalut) volvió a incumplir 
ayer el plazo de pago de las rece-
tas dispensadas por las farmacias 
y no abonó la factura correspon-
diente a los fármacos del mes de 
diciembre. 

Según informó el Consejo de 
Colegios de Farmacéuticos de Ca-
taluña, el CatSalut ha vuelto a in-
cumplir el pago de los 112 millo-
nes de los medicamentos receta-
dos en diciembre, con lo que la 
Administración catalana ya debe 
dos meses a los farmacéuticos. 

Los boticarios catalanes tam-
bién tienen pendiente de cobro 
otros 108 millones de las recetas 

dispensadas en noviembre del año 
pasado, una factura que tendrían 
que haber cobrado el pasado 5 de 
enero, informa Efe. 

Según el Consejo de Colegios 
de Farmacéuticos, si, tal como su-
cedió en enero con la factura de 
octubre, que la cobraron el día 30, 
el CatSalut paga a final de mes, 
las farmacias catalanas volverán a 
arrastrar dos meses de deuda (no-
viembre y diciembre de 2013). 

Los farmacéuticos catalanes 
volvieron ayer  a lamentar este 
nuevo incumplimiento y recorda-
ron que la Generalitat se compro-
metió por escrito a regularizar sus 
pagos este año y a satisfacer las 
facturas cada mes.

Rechazo del 
circo a la 
prohibición 
de animales

ALBA  VERA / Barcelona 

Una «animalada», de esta for-
ma calificó el director del Festi-
val Internacional del Circ de Fi-
gueres, Genís Matabosch, la 
propuesta de ley presentada 
por cinco grupos parlamenta-
rios para la prohibición de los 
espectáculos de circo con ani-
males en Cataluña. El texto se 
ciñe a los espectáculos circen-
ses y no contempla las exhibi-
ciones de animales en parques 
zoológicos o temáticos. Todos 
los grupos han coincidido en la 
persecución que está sufriendo 
el sector a raíz de la polémica.  

Las diferentes agrupaciones 
del sector del circo se dieron ci-
ta ayer para hacer público el re-
chazo a la prohibición que re-
presentaría «una amputación 
para la historia del circo», ase-
guró Matabosch. Los miembros 
del sector van a sumar fuerzas 
a través de la creación de una 
asociación para tratar la polé-
mica y conseguir una modifica-
ción en la propuesta de ley. 
«Nunca una prohibición es un 
paso más, avanzar es legislar», 
afirma Matabosch. Si Cataluña 
acaba por aprobar la proposi-
ción de ley se convertirá en la 
primera zona de Europa con 
una prohibición de este tipo.

Farmacia de Barcelona. / DOMÈNEC UMBERT

Defienden los 
resultados del 
modelo de inmersión 
lingüística

Nuevo incumplimiento del Govern      
con las deudas a los farmacéuticos 
El Servei Català de la Salut no abona los 112 millones por los fármacos de diciembre

Concretación de Somescola en Barcelona en defensa de la inmersión en catalán. / TONI ALBIR / EFE

Relevo en     
el consejo 
académico de 
la Abat Oliva

Barcelona 

El rector honorario de la Univer-
sitat Abat Oliba (UAO CEU) y ca-
tedrático de Economía Aplicada, 
Juan Corona, sustituye desde 
ayer al presidente del CSIC y di-
rector del Centro Nacional de 
Microelectrónica, Emilio Lora-Ta-
mayo, como presidente del con-
sejo académico del centro uni-
versitario, informa Europa press. 
  El nombramiento se produjo 
con motivo del relevo en este or-
ganismo, el principal órgano de 
asesoramiento científico de la 
universidad y encargado de 
transmitir la demanda sobre las 
titulaciones. La vicepresidencia 
recayó en el ex decano de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales José 
Andrés Rozas, informó la UAO 
CEU en un comunicado. 
  Otros miembros que lo confor-
man son el catedrático de Filoso-
fía del Derecho, Jaume Brufau; el 
catedrático de Derecho Procesal, 
Jorge Carreras; el miembro del 
Tribunal Supremo José Ramón 
Ferrándiz; o la catedrática María 
Teresa Anguera.
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De firaires,
coreògrafs

belgues i polítics
irlandesos

SANTI FONDEVILA

● Focus i el Lliure, amunt. És ben
clar que cadascú parla de la fira se-
gons com li ha anat. I es veu que el
Teatre Lliure, tot i els problemes de
la crisi, ha batut el seu rècord d’es-
pectadors durant l’any passat. No
ens queda més que felicitar-los.
Com al Grup Focus, que malgrat tot
segueix produint com ningú en
aquest país (inclosa l’Espanya de
Vox) i que assegura que l’últim tri-
mestre del 2013 va conjurar la dava-
llada d’espectadores i d’ingressos.
Sense que això vulgui dir que hagin
recuperat tots els que tenien abans,
sí que indica un canvi de tendència.
La qüestió, esclar, és que hi ha altres
firaires que no poden estar gaire
contents. Els professionals de les
arts escèniques viuen situacions lí-
mit i la precarietat laboral és cada
cop més increïble. Només queda el
voluntarisme. Però això hauria de
ser cosa de joves.

●La casa de Maurice Béjart. Ni es
commemora cap data significativa
ni hi ha cap novetat noticiable, però
de pas per Brussel·les vam conèixer
la casa d’un dels coreògrafs més
prestigiosos del segle XX i un artis-
ta genial. No es cap mansió, sinó un
edifici antic al darrere de la Gran
Place amb escales estretes i bigues
de fusta, cairats d’aquells que tenen
història, i on una notable exposició
recorda el geni. En un extrem de la
sala hi ha una llibreria amb els lli-
bres del coreògraf. Entre ells, un de
María Casares, l’actriu espanyola
crescuda a França, i el que ell va es-
criure: Le ballet des mots. I en un
moment ens sembla que Béjart fa
uns passos per sobre la tarima del
terra, però es la noia encarregada de
la fundació que diu que ha de tancar.

●Si l’Alcorà és sagrat, la Bíblia
també. Sense arribar a demanar la
mort dels artistes, la branca cristia-
na evangelista del Partit Democrà-
tic Unionista, fundat fa més de qua-
ranta anys per Ian Paisley, ha acon-
seguit la suspensió de l’obra La Bí-
blia: la paraula de Déu completa
(abreujada), de la companyia Redu-
ced Shakespeare, a la població
nord-irlandesa de Newtownabbey,
al nord de Belfast, perquè la consi-
derava blasfema i irreverent. Esclar
que en aquest indret irlandès, on
domina el Partit Democràtic Uni-
onista, van prohibir fins i tot la
pel·lícula dels Monty Python La vi-
da de Brian. A l’obra sembla que
s’ataquen dogmes tan forts com si
Moisès s’assemblava a Charlton
Heston o si Adam tenia melic. Real-
ment intolerable.

El traspunt

CIRC

El circ català planta
cara als parlamentaris

El sector del circ català va expres-
sar ahir la seva disconformitat
amb la proposició de llei Catalunya
lliure d’animals de circ. El text le-
gal preveu la prohibició d’especta-
cles circences amb animals.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La falta de diàleg és
una de les objeccions que el circ ca-
talà posa a la proposició de llei Ca-
talunya lliure d’animals de circ que
van presentar al Parlament els re-
presentants de CiU, ERC, PSC, ICV
i la CUP el 29 d’octubre del 2013,
atenent una proposta de l’associa-
ció animalista Libera! “Demanem
als polítics que ens escoltin. Ens po-
sem a la seva disposició per fer una
regulació”, va explicar ahir Rafael
Arencón, portaveu del Grup de De-
fensa del Circ amb Animals, durant
un acte celebrat al Col·legi de Peri-
odistes en què el sector del circ va
donar una imatge d’unitat. “Volem
una llei amb paràmetres elevats per
garantir el benestar dels animals”,
va afegir Arencón.

“El circ desperta i perd la por que
ha tingut per expressar-se”, va dir
Marcel Barrera, cap de redacció de
la revista Zirkòlika. De moment han
elaborat “un document de treball
que aplega artistes, empresaris i afi-
cionats” amb la voluntat de mostrar
“el malestar, la inquietud i el re-
buig” davant la proposició de llei.
Genís Matabosch, director del Fes-

tival Internacional del Circ Ciutat
de Figueres, va criticar els grups
parlamentaris perquè “no han fet
una proposta de regulació sinó de
prohibició”, que pretén “amputar
una part essencial del circ”. “El circ
va néixer al segle XVIII com un es-
pectacle eqüestre per enaltir la be-
llesa del cavall”, va recordar Mata-
bosch. Albert Fort, representant de
l’Associació de Professionals de
Circ de Catalunya, va qüestionar el
redactat del projecte legislatiu per-
què “criminalitza” el circ.

“Una persecució injusta”
Segons Matabosch es produeix un
greuge comparatiu. “A Figueres es
fa un torneig medieval amb cavalls,
i una Cavalcada de Reis en què tam-
bé hi ha dromedaris. També hi ha
animals a la publicitat, al cinema, i a
les desfilades de la Guàrdia Urbana,
i espectacles amb animals al zoolò-
gic, als parcs temàtics i als hotels de
la costa”, va detallar.

“No preveig que no es dialogui.
Estic segur que la situació canvia-
rà”, va dir Fort. De moment el sec-
tor del circ està establint contactes
amb els representants dels cinc
grups parlamentaris. De tota mane-
ra, el redactat encara pot tenir mo-
dificacions en la tramitació parla-
mentària, perquè no tots els partits
polítics coincideixen al 100%. Per
exemple, ICV i el PSC defensen la
prohibició d’espectacles de circ
amb animals salvatges, però sí que

els permetrien amb animals do-
mèstics, com ara gossos i cavalls.
ERC, en canvi, no hi fa distinci-
ons, tot i que a Barcelona l’orde-
nança municipal del 2003 im-
pulsada per Jordi Portabella sí
que diferència entre domèstics
i salvatges.

“Nosaltres som els primers a
denunciar els maltractaments als
animals. Per això volem crear
una associació, una estructura
més sòlida que aixoplugui de ma-
nera jurídica els animals, sobre-
tot per defensar el seu benestar”,
va assegurar Matabosch.e

Un espectacle de circ amb cavalls al Festival
Internacional del Circ de Figueres. ROBIN TOWNSEND / EFE

Una proposició de llei preveu la prohibició
dels espectacles de circ amb animals

El Museu del Disseny obrirà al desembre
ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El Museu del Disseny
obrirà les portes al desembre amb
quatre exposicions permanents de-
dicades al disseny gràfic, el disseny
industrial, la indumentària i les arts
aplicades. A l’equipament de la pla-
ça de les Glòries de Barcelona s’hi
exposaran més de 1.900 peces. Les
exposicions, diu Pilar Vélez, la direc-
tora del museu, representen una lec-
tura “lliure i flexible” de les més de
70.000 peces que estan traslladant
des del Museu de les Arts Decorati-
ves, el Museu de Ceràmica, el Museu
Tèxtil i d’Indumentària i el Gabinet
de les Arts Gràfiques. Ja han arribat
3.000 objectes a les àmplies sales de
reserves del museu, ubicat al Dis-
seny Hub, i s’aniran portant les al-
tres 67.000 fins a finals del 2015. El
projecte de la museografia està pres-
supostat en 2,9 milions d’euros.

Una mostra serà Del món al mu-
seu. Disseny de producte, patrimo-
ni cultural. Una altra es titularà Ex-
traordinàries! Col·leccions d’arts de-
coratives i d’arts d’autor (segles III-

XX). Les altres dues seran El cos
vestit. Siluetes i moda (1550-2014)
i El disseny gràfic: d’ofici a professió.
Cadascuna ocuparà una planta de
l’edifici. Tindran una durada de
cinc anys, tret de la de disseny grà-
fic, que es renovarà després de tres
anys. El discurs que les aglutina es-
tà basat a mostrar l’evolució de les

arts decoratives fins a les arts
aplicades d’autor, com la joieria
i el disseny industrial, en què la
recerca plàstica i l’experimenta-
ció juguen un paper primordial.
El disseny, segons Vélez, “fa de
frontissa entre el passat, el pre-
sent i el futur i és un element re-
presentatiu de la ciutat de Barce-
lona”. La museografia, va afegir
Vélez, serà “lliure” i en “renova-
ció constant”.

El museu compta amb una su-
perfície d’exposicions de 5.000
metres quadrats. La primera ex-
posició temporal obrirà el febrer
del 2015. Estarà comissariada pel
“paradissenyador” Óscar Guaya-
bero. Titulada provisionalment
Disseny per viure, farà una mira-
da crítica a l’aportació del dis-
seny al món actual. A més de les
exposicions, Vélez va destacar les
tasques d’investigació i recerca
que es desenvoluparan al centre
de documentació del museu.
Es posarà en funcionament a
l’abril i compta amb un fons de
22.000 documents.e

Dues tècniques
del Museu del
Disseny
guardant una
butaca
Butterfly a les
sales de
reserves.
CRISTINA CALDERER

ARTS APLICADES

Proposta
El sector
del circ vol
una llei que
garanteixi
el benestar
dels animals
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Prohibició polèmica

Anacronisme
Fidel Luiña. Barcelona

3Els circs amb animals són un ves-
tigi anacrònic d’una societat anti-
quada, com els zoològics o qualse-
vol altre espectacle basat en la uti-
lització d’éssers vius com a mer 
entreteniment. Estan condem-
nats a desaparèixer i això és in-
qüestionable, només falta saber si 
Catalunya farà un pas endavant 
per ser exemple. 

No prohibir
Lluís Segura. Lleida

3La proposta de cinc de les forma-
cions del Parlament per prohibir 
l’ús d’animals al circ em sembla 
en si mateixa una animalada més 
dels polítics. Estic segur que ells 
recorden perfectament com era el 

circ quan eren petits i la il·lusió dels 
nens davant els diferents números 
a la pista. El que s’ha de fer és revisar 
i controlar, però no prohibir.

Vergonyós
Teresa Badia. S. Maria de Palautordera

3Ja era hora que els polítics tingues-
sin la decència de prohibir l’ús 
d’animals al circ. Una raó molt sen-
zilla és que vulneren la llei de pro-
tecció animal, que diu clarament 
que els animals s’han de tenir 
d’acord amb les seves necessitats. És 
evident que tenir un animal engabi-
at, anant d’aquí cap allà, sotmetent-
lo a tota mena d’exercicis contra na-
tura, obligant-lo a llargues sessions 
d’entrenament –tot això per posar 
paraules boniques al que és un es-
pectacle vergonyós– no només no 
ens enalteix com a espècie, sinó que 

ens rebaixa al nivell més baix on no 
ha estat mai un animal. Mentre hi 
hagi circs amb animals, la humani-
tat no tindrà motius per enorgullir-
se de res. 

Deixar el circ en pau
Julián García. Barcelona

3Em sembla absurd vetar animals 
al circ. La doma de cavalls o l’ensi-
nistrament de gossos guia també 
podria considerar-se maltracta-
ment, ¿no? El circ i matar toros no 
tenen res a veure. 

I després, el zoo
José Luis Mondragues. Olesa

3Em sembla molt bé. I després, que 
també tanquin el zoo. Llavors s’hau-
ria de prohibir tenir gossos a les ca-
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Pateixen i desitgen com 
els éssers humans

E ls animals no humans són 
éssers que senten i pateixen 
igual que els humans. 

L’únic que ens diferencia és que els 
humans comptem amb una capa-
citat intel·lectual superior i amb la 
paraula. Ells no poden queixar-se, 
no poden transmetre amb parau-
les els seus desitjos i el seu pati-
ment, però això no significa que no 
ho experimentin. Mantenir un ani-
mal retingut i tancat, obligat a fer 
pallassades amb el mer objecte 
d’aconseguir un benefici econò-
mic, és una activitat aberrant te-

Silvia Munguía

Tècnica de laboratori
Logronyo

nint en compte l’alt nivell de pati-
ment i les alteracions psicològi-
ques que això produeix en els 
individus, com així ho demostra el 
comportament anormal que molts 
d’aquests animals tenen després 
d’anys de tancament i submissió. 
Per això estic en contra de totes les 
formes de maltractament animal, 
entre les quals hi ha els circs.

El circ denuncia 
les «pressions» del 
‘lobby’ animalista 
als partits

VÍCTOR VARGAS LLAMAS
BARcELOnA

El sector s’ofereix 
per consensuar una 
llei que vetlli pel 
benestar de l’animal

E
l món del circ va ser ahir 
una sola veu per denunciar 
les «pressions intolerables» 
que el lobby animalista 

exerceix sobre els partits catalans 
per impulsar una proposició de llei 
que se saldi amb la prohibició de 
qualsevol presència animal en els 
seus espectacles. 
 El director del Festival Internacio-
nal de Circ Ciutat de Figueres, Genís 
Matabosch, va recordar que la ini-
ciativa va arribar a la Cambra cata-
lana a l’octubre de la mà de Libera!, 
una oenagé animalista que presen-
ta com el seu principal mecanisme 
d’actuació «exercir un lobby polític 
que garanteixi la consecució dels 
seus objectius».
 Fins i tot va anar més enllà al par-
lar de «coaccions» per part dels de-
fensors dels animals. «En vaig patir 
l’any passat, quan van amenaçar els 
patrocinadors del festival d’inclou-
re’ls en una llista negra per sufra-
gar activitats en què, deien, s’infli-
geix maltractament a animals», va 
exposar. I tot, recorda, per queixar-
se d’un espectacle eqüestre «modè-
lic», que no va rebre més queixes. 
 En la seva opinió, pocs dubtes 

hi ha que els cinc partits (CiU, ERC, 
PSC, ICV i la CUP) que han recolzat 
la proposició han rebut «pressions 
similars» i «d’una altra mena».

CONTROLS / Els plans de la Cambra ca-
talana van deixar «estupefacte» tot 
el sector, segons va constatar Alfred 
Fort, gerent de l’Associació de Pro-
fessionals del Circ de Catalunya 
(APCC). «Amb les pressions exercides 
per un grup, la classe política està 
permetent que es criminalitzi tot un 
sector amb tants anys d’experiència 
i tradició», va assenyalar Fort.
 En un acte en què van estar repre-
sentats artistes, empresaris i aficio-
nats d’aquest sector de l’espectacle, 
el portaveu de l’APCC va apel·lar a la 
unitat per donar una resposta sen-
se fissures a una iniciativa «injusta». 
«De la mateixa manera que la socie-
tat avança, també ho fa el circ, que 
no és el mateix que fa 40 anys. Jo no 
conec cap companyia que maltracti 
els seus animals», va declarar Fort.
 Carlos Raluy, director del Circ 
Raluy, va mirar d’establir ponts de 
diàleg amb el col·lectiu animalis-
ta a l’assegurar que hi ha un punt 
de coincidència entre tots dos: «El 
profund amor que senten pels ani-
mals». «Canvia la perspectiva, però 

El món circense se 
sent criminalitzat per 
una iniciativa que  
jutja «denigrant»

no estimem menys els animals que 
ells», va afegir. 
 Més contundent va ser Mata-
bosch, que va acusar de «demagò-
gia, falsedat i populisme» els grups 
impulsors de la iniciativa, i els va 
advertir que no tenen res per ocul-
tar. «Que consultin amb els Mossos 
i amb [la Conselleria] d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca. Ells els mos-
traran tots els controls i inspeccions 
que hem de superar», va relatar el di-
rector del Festival de Figueres. 

REGULACIÓ / Rafael Arencón, porta-
veu del Grup de Defensa del Circ 
amb Animals, va apel·lar a la «res-
ponsabilitat» del Parlament i els va 

PROHIBICIÓ EN TRÀMIT AL REGNE UNIT

la legislació en altres països

En el cas britànic s’ha redactat una llei, que encara ha d’aprovar el 
Parlament, que prohibirà l’ús d’animals salvatges als circs. En canvi, 
els animals domèstics, com gossos i cavalls, es podran seguir 
utilitzant en els espectacles.

ALEMANYA
A Alemanya no es prohibeixen els animals en circs, però diverses 
ciutats sí que veten els salvatges. El 2003 i el 2011 el Bundestag va 
tombar dues iniciatives per prohibir l’ús d’animals a les carpes.

ITÀLIA
El circ italià està reglamentat per una sèrie de lleis dels anys 60 i 90 
del segle XX. cap prohibeix la utilització d’animals salvatges o 
domèstics, excepte per a les espècies en vies d’extinció.
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LLOGUERS
Tipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Torres i Bages estudi amb mobles 375

Apartaments BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau estudi equipat 725

Apartaments BARCELONA - Balmes - Mitre, c/ Bertran moblat, 1 hab. 550

Apartaments BARCELONA - Av. Can Baró - Pl. Sanllehy moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - Sant Andreu - Pl. Mossèn Clapés estudis moblats i equipats 375

Apartaments BARCELONA - Les Corts, c/ Felipe de Paz moblat, 1 hab. 550

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Paral·lel, c/ Lafont estudi buit 375

Apartaments BARCELONA - Guinardó - C/ Garriga i Roca moblat, 1 hab., pàrquing inclòs 450

Apartaments BARCELONA - Sicília - Còrsega moblat, 1 hab. 450

Apartaments BARCELONA - Av. Vallcarca - Pl. Lesseps moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - <M> Fabra i Puig, c/ Pare Secchi moblat, 1 hab. 490

Apartaments BARCELONA - Pg. Sant Gervasi estudi buit, reformat 375

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - Alí Bei - Lepant 25 m2 300

Locals i negocis BARCELONA - Zona Clot, c/ Gabriel y Galán 120 m2 1.400

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes 50 m2 300

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Sagrera 70 m2 350

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre 60 m2 300

Pisos ocasió BARCELONA - Lepant - Alí Bei (Auditori) 4 hab., pàrquing inclòs 650

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia 3 hab., exterior 450

Pisos ocasió BARCELONA - Sarrià, c/ Calàndries buit, 2 hab. 500

Pisos ocasió BADALONA, c/ Sant Joan de la Creu, a prop Coll i Pujol 3 hab. 400

Pisos ocasió BARCELONA - C/ Roger de Flor - Mallorca buit, 3 hab., parquet, calef., pàrq. incl. 1.200

Pisos ocasió BARCELONA - Putxet - Mitre moblat, 2 hab., calef. 650

Pisos ocasió BARCELONA - Muntanya <M> Clot moblat, 3 hab. 500
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Ajuntament de
Viladecavalls 

ANUNCI
D’INFORMACIÓ PÚBLICA

La Junta de Govern Local, reunida en sessió de
data 30 de gener de 2014, adoptà l’acord de
convocar subhasta pública per a l’adjudicació
dels béns patrimonials d’aquest Ajuntament
conformats per un lot indivisible de tres
parcel·les (parcel·les número 17, 18 i 19) i un al-
tre format per la parcel·la 16, ubicades al sector
de La Bòbila, de conformitat amb el plec de
clàusules administratives particulars aprovat en
la mateixa sessió.
1. Entitat convocant:
a) Dependència que tramita l’expedient: Serveis
Jurídics.
b) Número d’expedient: 2013/68.
2. Objecte del contracte:
LOT 1 format per la parcel·la número 16, de
500,55 m2 de superfície, inscrita al registre de la
propietat número 5 dels de Terrassa, al tom
3339, llibre 127, foli 178, finca 4859, inscripció
1a.
Referència cadastral:
2308517DG1020N0001TT
Carrer de la Bòbila núm. 31
Valoració: 106.324,51 €
LOT 2 indivisible de les tres parcel·les següents:
Parcel·la número 17, de 502,55 m2 de superfí-
cie, inscrita al registre de la propietat número 5
dels de Terrassa, al tom 3339, llibre 127, foli
182, finca 4860, inscripció 1a.
Referència cadastral:
2308520DG1020N0001TT
Carrer de la Bòbila núm. 33
Valor: 105.501,90 €
Parcel·la número 18, de 501,98 m2 de superfí-
cie, inscrita al registre de la propietat número 5
dels de Terrassa, al tom 3339, llibre 127, foli
186, finca 4861, inscripció 1a.
Referència cadastral: 2308521DG1020N0001FT
Carrer de la Bòbila núm. 35
Valoració: 105.406,29 €
Parcel·la número 19, de 501,98 m2 de superfí-
cie, inscrita al registre de la propietat número 5
dels de Terrassa, al tom 3339, llibre 127, foli
190, finca 4862, inscripció 1a.
Referència cadastral: 2308522DG102N0001MT
Carrer de la Bòbila núm. 37
Valoració: 105.399,82 €
3. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 20 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la inserció de
l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Pro-
víncia de Barcelona; si l’últim dia del termini re-
sultés inhàbil o s’escaigués en dissabte, es con-
siderarà prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: És detalla-
da a la CLÀUSULA XII del plec de clàusules.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’A-
juntament de Viladecavalls.
Domicili: C/ Antoni Soler i Hospital, 7 i 9
Població i codi postal:Viladecavalls 08232
d) Termini durant el qual el licitador és obligat a
mantenir la seva oferta: Tres mesos comptats
des del dia següent al de la data d’obertura de
les pliques presentades.
e) Model de proposició: Figura transcrit a la
CLÀUSULA XII del plec de clàusules.
4. Obertura de les ofertes:
a) Domicili: C/ Antoni Soler i Hospital, 7 i 9
b) Població:Viladecavalls
c) Data: Tercer dia hàbil següent al que finalitzi
el termini de presentació de les proposicions,
sempre que no hi hagi ofertes presentades per
correu administratiu. En cas que s’hagin enviat
proposicions per correu administratiu es proce-
dirà a l’obertura una vegada transcorri el termini
de 10 dies perquè aquestes siguin entrades al
Registre General.

L’alcaldessa
Francesca Berenguer i Priego
Viladecavalls, 30 de gener de 2014
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CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

De conformitat amb el que disposa l’article 12.2 dels Estatuts d’aquest Consell Esportiu i
per ordre del Sr. President, es convoca l’assemblea general ordinària del Consell Esportiu
del Tarragonès.

Dia: 21 de febrer de 2014.
Lloc: Saló de Plens del Consell Comarcal del Tarragonès.

Carrer de les Coques, 3 de Tarragona.
Hora: 17.30 hores en primera convocatòria.

18.00 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA:

• Aprovació de l’acta anterior.
• Informe del president.
• Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici de 2013.
• Examen i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l’exercici de 2013-2014.
• Informe general de l’àrea d’activitats. 
• Torn obert de paraules.

El secretari, 
Jordi Ruiz Domènech

Tarragona, 3 de febrer de 2014
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Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia

ANUNCI
En compliment del que disposen els
articles 15 a 19 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, el Ple de l’Ajun-
tament, en sessió de data 29 de ge-
ner de 2014, va acordar aprovar, amb
caràcter provisional, la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 28 que haurà
de regir a partir del dia de la seva pu-
blicació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
De conformitat amb el que disposa
l’article 17 del mateix Text refós, els
acords provisionals de referència, així
com el text de l’ordenança fiscal que
porten annex, s’exposen al públic en
el tauler d’anuncis d’aquest Ajunta-
ment durant el termini de 30 dies, a fi
que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclama-
cions que estimin oportunes. Aquesta
exposició al públic s’iniciarà a partir
del dia següent a aquell en què tingui
lloc la publicació del present edicte en
el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
En el supòsit de no presentar-se re-
clamacions, l’aprovació provisional
quedarà elevada automàticament a
definitiva, de conformitat amb el que
disposa l’article 17.3 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals.
La qual cosa es fa pública per a co-
neixement general.

L’alcaldessa, Susanna Mérida López
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Ajuntament de
Castellbisbal
Departament de Medi Ambient

EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
celebrada el dia 03.02.2014, ha aprovat ini-
cialment el mapa de capacitat acústica del
municipi de Castellbisbal, redactat per l’en-
ginyer municipal, i que ha de venir a substi-
tuir el que fou aprovat en data 26.03.2012.
En aquesta mateixa sessió de 03.02.2014
s’ha acordat sotmetre l’acord d’aprovació ini-
cial i el mapa de capacitat acústica del muni-
cipi de Castellbisbal a informació pública pel
termini de trenta dies hàbils, comptats des
de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Durant aquest termini d’informació pública,
es podrà consultar l’expedient a l’àrea de
serveis territorials de l’Ajuntament de Cas-
tellbisbal (av. Pau Casals, 9, 2a planta, en
horari de 9 a 14 h) i es podran formular les
reclamacions i al·legacions que es conside-
rin convenients. En el cas que no se’n pre-
senti cap, l’acord d’aprovació inicial esde-
vindrà definitiu.

Castellbisbal, 4 de febrer de 2014
El regidor delegat de Medi Ambient,
Alberto Matallanas Carrillo
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Ajuntament de
Rodonyà 

EDICTE
Havent observat una errada en la pu-
blicació de l’edicte publicat al diari El
Punt Avui en data 7 de desembre de
2013, de l’aprovació inicial del Pla
d’ordenació urbanística municipal jun-
tament amb l’Informe de sostenibilitat
ambiental, que forma part del Pla es-
mentat, on diu que el període d’infor-
mació pública pel termini d’un mes
durant el qual es poden presentar les
al·legacions que es considerin conve-
nients, hi ha de dir de quaranta-cinc
dies.
Per tot això s’obre un nou període
d’informació pública de vint-i-dos dies
més.

Rodonyà, 31 de gener de 2014.
L’alcalde 
Josep M. Saumell Calaf

Quan encara no hi ha data
perquè el ple del Parla-
ment debati la modificació
de la llei de protecció dels
animals, el sector del circ
va fer una sonora protesta
ahir al Col·legi de Periodis-
tes de Barcelona. Lamen-
ten que CiU, ERC, el PSC,
ICV-EUiA i la CUP acor-
dessin una proposició de
llei per prohibir el circ
amb animals sense escol-
tar-los. Admeten que les
associacions de defensa
dels animals saben pres-
sionar i només per això
entenen que es plantegi
una normativa tan res-
trictiva i, a més, específi-
cament amb el circ. No-
més el PP i Ciutadans han
plantejat una esmena a la
totalitat que, presumible-
ment, serà anul·lada.

El procés d’aquesta mo-
dificació es preveu llarg
perquè abans d’aprovar-se
ha de passar per comissió
on, molt possiblement, po-
dran donar la seva opinió.
Carlos Raluy, del circ Ra-
luy; el director del Festival

Internacional del Circ Ciu-
tat de Figueres, Genís Ma-
tabosch; el representant
de l’Associació de Professi-
onals de Circ de Catalunya
(APCC), Alfred Fort; el
portaveu del Grup de De-
fensa del Circ amb Ani-
mals, Rafael Arencón, i el
redactor en cap de la revis-
ta de circ Zirkòlika, Mar-
cel Barrera, demanen que
es reguli a través del diàleg
amb totes les parts impli-
cades. Matabosch va de-
nunciar que els grups pre-

sentessin la proposta de
manera unilateral i la se-
va pretensió d’“amputar
aquesta tradició, que por-
ta en els seus orígens el fet
que hi hagi animals”, en
referència al naixement
del circ com un espectacle
eqüestre. Fort considera
que el circ viu una situació
de greuge i criminalització
respecte a d’altres contex-
tos en què també partici-
pen animals, com ara  les
desfilades de la Guàrdia
Urbana a cavall. ■

El circ desaconsella
el vet a les bèsties
que vol el Parlament
a CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA i la CUP volen aprovar en breu una
proposició de llei que prohibeixi actuar amb animals al circ

Jordi Bordes
BARCELONA

LLEI DE DEFENSA DELS ANIMALS

La proposició dels cinc par-
tits va entrar a finals d’octu-
bre. Molts artistes estaven
exaltats, setmanes més tard,
a la Fira Mediterrània, on  va
lluir un espectacle eqüestre
de notable poesia. Però enca-
ra és més sorprenent que un
espectacle valorat amb el
Premi Nacional de Circ 2010 
i el Ciutat de Barcelona 2009
ara el Parlament proposi de
prohibir-lo. L’hauran de tor-
nar? De fet, a Barcelona, hi ha
hagut una contínua presèn-

Thomas Chaussebourg i el seu cavall, a Manresa, el novembre passat ■ JUANMA RAMOS

cia d’espectacles amb ca-
valls. L’últim, l’aparició fugaç
de 28 i mig, de La Perla 29,
aquest juny. Si la normativa
només fa referència al circ,
seria possible tornar a treure
un cavall a escena, com tam-
bé acostuma a fer La Cuadra
de Sevilla? I què dir de Cava-
lia (2007) o el Théâtre Zinga-
ro (2004)? Moltes altres bès-
ties han passat per escena.
Mag Lari ja va alliberar el seu
ànec Cinto, el 2005, preve-
ient que un dia li prohibirien.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Caldrà tornar premis nacionals?
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ACN

Somescola.cat ha fet una crida a tota la societat catala-
na perquè es mobilitzi contra la interlocutòria del TSJC que
obliga les escoles a impartir un 25% de les classes en cas-
tellà si així ho sol·liciten els pares d'un alumne. Una de les
portaveus de la plataforma, Muriel Casals, va explicar que
la concentració en defensa del model d'immersió serà di-
lluns a dos quarts de set de la tarda davant del TSJC. 

Somescola.cat defensa 
la immersió lingüística 

EFE/ALBERTO ESTÉVEZ

El tàndem de candidats independents de Ciutadans a les
primàries per a les eleccions europees, l'advocat Javier Nart
i l'escriptor Juan Carlos Girauta, van dir que volien arribar
al Parlament Europeu per defensar «un país unit en una Eu-
ropa unida». El president de C’s, Albert Rivera, va presen-
tar Nart i Girauta com els dos candidats independents ha-
bilitats per l'executiva per participar a les primàries.

Els dos candidats de C’s
advoquen per la unió

ROYAL CARIBBEAN

L'Allure of the Seas de Royal Caribbean, el vaixell més gran
del món, tindrà la seva base a Barcelona el 2015, quan re-
alitzarà per primera vegada una temporada completa al Me-
diterrani, amb escales a Palma de Mallorca i Màlaga, amb
un impacte econòmic a Espanya de 27 milions d'euros. Al
vaixell hi viatjaran més de 150.000 passatgers durant l’any
que ve.

El creuer més gran del món
tindrà la base a Barcelona

Dirigents de CDC, UDC i PNB
van tancar dimarts en una reunió
a Barcelona un principi d'acord per
a una aliança a les eleccions eu-
ropees de maig, amb la porta ober-
ta que s'incorporin altres partits els
pròxims dies. Segons van informar
les formacions en un comunicat
conjunt, la reunió va tenir resultats
«satisfactoris», de manera que els
participants «veuen factible re-
editar, amb vista als pròxims co-
micis europeus, una coalició si-
milar a la de 2009».

A la reunió hi van assistir el vi-
cesecretari general de Relacions
Institucionals de CDC, Lluís Co-

rominas, el conseller i vicesecretari
general d'Estratègia de CDC, Fran-
cesc Homs, el conseller i secreta-
ri general d'UDC, Josep Maria Pe-
legrí, el vicesecretari general
d'UDC, Toni Font, el president
del PNB, Andoni Ortuzar, i el res-
ponsable d'Organització del PNB,
Joseba Aurrekoetxea.

Abans de la reunió entre CDC i
UDC i PNB s'havia informat Co-
alició Canària i Compromís per
Galícia de la reunió i, una vegada
acabada, se'ls va traslladar el re-
sultat satisfactori. Els nacionalistes
bascos ja havien manifestat la seva
predisposició a concórrer amb
CiU.

BARCELONA | EFE/DdG

CiU i PNB tanquen un
principi d'acord per a una
aliança a les europees 

Representants de diferents àm-
bits del circ català es van oposar
ahir a una proposta de llei que d'a-
provar-se prohibiria «els espec-
tacles de circ amb animals» i la
seva «instal·lació a Catalunya», i
van demanar que es regulés l'ac-
tuació d'animals a través del dià-
leg amb totes les parts implicades.
El consens existent ja en el ple –la
proposta de llei l'han presentat
CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i CUP–
garanteix la seva aprovació al Par-
lament i, en cas de formalitzar-se,
Catalunya seria la primera comu-
nitat de l'Estat a prohibir aquest ti-
pus de pràctiques. Els opositors a

la nova llei van criticar que el text
assenyalava que «és un desig de la
societat catalana», van argüir que
no s'havia elaborat cap estudi d'o-
pinió per fonamentar aquesta
«afirmació categòrica» i van asse-
gurar  que aquesta prohibició no
tenia el suport popular que sí va te-
nir el contrari a les curses de braus.

En la roda de premsa van in-
tervenir el director del Circ Raluy,
Carlos Raluy; el director del Festi-
val Internacional del Circ Ciutat de
Figueres, Genís Matabosch; el re-
presentant de l'Associació de Pro-
fessionals de Circ de Catalunya
(APCC), Alfred Fort, el portaveu del
Grup de Defensa del Circ amb

Animals, Rafael Arencón, i el pe-
riodista i redactor en cap de la re-
vista de circ Zirkòlika, Marcel Bar-
rera.

Les crítiques
Genís Matabosch va denunciar
que els cinc grups van presentar la
proposta de forma unilateral i sen-
se consultar el sector, i la seva
pretensió d'«amputar aquesta tra-
dició, que porta en els seus orígens
el fet que hi hagi animals», en re-
ferència al naixement del circ com
un espectacle eqüestre. Mata-
bosch va afegir que considerava la
proposta de llei un «atac» i una ac-
ció de «falsedat», i va assenyalar

que el seu rebuig havia aconseguit
agrupar totes les parts del sector.
A més, com a director del Festival
Internacional del Circ Ciutat de Fi-
gueres, Genís Matabosch va con-
siderar que «en una societat avan-
çada una prohibició no serà mai
un pas endavant», i va afegir que
els impulsors de la nova llei volien
enfortir-se a través de la «dema-
gògia i el populisme».  D'una altra
banda, Albert Fort va dir que el circ
vivia una situació de greuge i cri-
minalització respecte a altres con-
textos en els quals també partici-
paven animals com la publicitat,
els zoològics, les carreres de cavalls
o la pesca esportiva.
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El món del circ rebutja la llei
catalana que veta els animals 

Diuen que aquesta prohibició no té el suport que sí que va tenir el veto a les curses de braus

L'expresident català Jordi Pujol
va reclamar ahir a l'Estat un acte
que permetés «restaurar la con-
fiança» entre Catalunya i Espanya
perquè, com va coincidir amb el
jurista Antonio Garrigues Walker,
a Catalunya hi havia un «sentiment
majoritari» de «pèrdua de con-
fiança» cap a l'Estat. Pujol i Garri-
gues es van referir en aquests ter-
mes al debat sobiranista català
en la presentació del llibre Espa-
nya, les altres transicions, del jurista
i expolític liberal, un acte que va te-
nir lloc a la seu del Cercle d'Eco-
nomia a Barcelona. «Quan les co-
ses estan molt malament, hi ha

d'haver un acte restaurador de la
confiança (...) però no hi és», va
afirmar l'expresident català, qui va
remarcar que l'apel·lació la feia a
l'Estat espanyol, sense perjudici
que hi haguessin gestos en «els dos
costats».

Jordi Pujol va defensar que l'en-
caix d'una eventual Catalunya in-
dependent a la UE no era el tema
«més important, ni el més deter-
minant ni el més urgent». «El que
compta ara és que el poble de
Catalunya es pugui expressar de-
mocràticament sobre com vol que
sigui l'estatus polític de Catalunya,
sobre si vol ser independent o no
(...)», va explicar.
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Jordi Pujol  veu «falta de
confiança» de Catalunya
cap a l’Estat espanyol

La consellera de Benestar Social
i Família, Neus Munté, va presen-
tar ahir la proposta del «Pacte per
a la lluita contra la pobresa a Ca-
talunya», que preveu que el Go-
vern destini durant l'any 2014 més
de 850 milions d'euros per inten-
tar pal·liar la pobresa i evitar l'ex-
clusió social. La proposta és el
«punt de partida» d'un pacte amb
mesures fins al 2016 i que recull
«objectius i línies estratègiques, ac-
cions concretes, indicadors, de-
partaments responsables del seu
desenvolupament i partides pres-
supostàries», va explicar Munté.
Aquesta dotació pressupostària
suposa un increment de 360 mi-
lions d'euros respecte a l'any pas-
sat, quan la Generalitat va destinar
a la pobresa 490 milions, i que va
repercutir sobretot en l'increment
econòmic de la Renda Mínima
d'Inserció, les beques menjador, els
habitatges socials i els programes
contra la pobresa.

Munté va assenyalar que el pac-
te es vertebrava en cinc eixos: la
pobresa i inclusió social en la in-
fància i adolescència, la cobertu-
ra de les necessitats bàsiques, l'o-
cupació, l'habitatge i la xarxa co-
munitària i de relacions. Va res-
saltar el pes de les polítiques a fa-
vor de la infància i l'adolescència,
que comptarà amb 218 milions del
total destinat per potenciar els
programes que es portin a terme.
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Benestar Social i Família
incrementa aquest any 
més d’un 70 per cent 
aquesta partida 



El Govern
destina més de
850 milions per
lluitar contra 
la pobresa 
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ses ja que aquests no són feliços i 
han de viure al camp i a la munta-
nya, el seu hàbitat natural. Evi-
dentment també s’ha de prohibir 
que es venguin ratolinets que vi-
uen en gàbies i tortugues que vi-
uen en caixes de plàstic. Molt bé la 
iniciativa que els animals no pa-
teixin.

¿I els correbous?
Vera Petriz. Barcelona

3Estic d’acord que es prohibeixin 
animals als circs sempre que esti-
guin en males condicions. S’han 
de fer més inspeccions i castigar 
els que no ho compleixin, perquè 
la majoria de circs tracten molt bé 
els animals. Ara bé, ¿els correbous 
no és maltractament a l’animal? 
Hi ha lleis que només desvien 
l’atenció.

Per un circ creatiu i 
sense patiment animal

L a pràctica de fer servir ani-
mals als circs per crear un 
espectacle amb què entre-

tenir els éssers humans em sem-
bla arcaica i molt poc empàtica 
amb el patiment en general. El pa-
timent és patiment ja sigui humà 
o animal. El mateix passa amb el 
dolor: el mal és mal igualment, 
tant si el pateix un ésser humà 
com un animal. El fet que es trac-
ti d’animals no implica que patei-
xin menys.
 Voldria dir a les companyies de 
circ que, tenint en compte que els 

Yolanda Sánchez

Dissenyadora gràfica
Sabadell

éssers humans tenim tanta capa-
citat creativa, que ho demostrin. 
Vull fer una crida perquè s’espre-
min el cervell i creïn un circ sen-
se patiment, com el Cirque du So-
leil, per exemple, una companyia 
en què el més important és l’es-
forç personal i no la submissió 
dels animals a base de fuetades i 
crits. 

Carlos Raluy, director 
del Circ Raluy, ahir, 
davant una de les 
caravanes, a BCN.

FRANCESC CASALS

oferir «la plena disposició» del gremi 
per concretar la millor llei possible.
 Marcel Barrera, periodista i crític 
d’espectacles circenses, va insistir en 
la necessitat de diàleg per evitar una 
norma tan restrictiva i «denigrant», 
que convertiria, va dir, Catalunya en 
el primer i únic cas d’Europa.
 Matabosch va proposar un exerci-
ci de plena transparència, aportant 
dades a les autoritats i facilitant l’ac-
cés a les seves intal·lacions. I Aren-
cón el va complementar apostant 
per evitar prohibicions radicals i im-
plicant tots els sectors per consensu-
ar una regulació òptima de l’activi-
tat que garanteixi tot el «benestar 
dels animals». H

Acostumats al tràfec de desmuntar 
carpes i recollir la parada, els pro-
fessionals del circ assumeixen la 
seva vida nòmada, però necessiten 
sentir-se d’algun lloc. Com Enys 
Faggioni, adjunt a la direcció del 
Circo Americano, català de naixe-
ment i nostàlgic dels temps en què 
la seva companyia campava sense 
traves per Catalunya. 
 «Des que ens vam establir a Fi-
gueres el 1982 [procedents d’Ho-
landa] el 80% de les nostres gales 
eren en pobles catalans. Però des 
del 2003, quan es va aprovar l’orde-
nança de Barcelona que veta actu-
ar amb animals salvatges, la mesu-
ra s’ha estès», diu. 
 És el punt d’inflexió que ha can-
viat la realitat de moltes companyi-
es. «Encara tenim seu a Catalunya, 
paguem impostos aquí, però ja no 
deixem els animals a la nostra finca 
de Vila-sacra perquè no podem ac-
tuar aquí», exposa. Des d’aleshores, 
els animals els acompanyen allà 
on actuen. «Les setmanes que des-
cansem es queden a la ciutat que 
escollim». Una ciutat que ja no és 
mai a Catalunya.

Del rugit al lladruc

Sergio Peñate, adjunt al director 
del Circo Mundial, coneix casos de 
col·legues que han venut els seus 
cavalls «per evitar-se problemes». 
Carlos Raluy, director del Circ Ra-
luy, coneix bé la situació. En els úl-

tims temps gairebé no s’atreveix a 
completar un parell d’actuacions a 
l’any amb animals. Però no esperin 
bèsties ferotges: l’empremta ani-
mal va a càrrec d’un grup de gos-
sos ensinistrats.
 Van ser seves dues de les úni-
ques cinc actuacions amb animals 
en recintes circenses a Catalunya 
el 2012. Una paradoxa més per a 
Genís Matabosch, director del Fes-
tival de Figueres. «¿Animals do-
mèstics sí o no? Si és així, ¿què és 
domèstic? A l’Índia, els elefants ho 

V. V. L.
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L’èxode de 
les carpes
Moltes companyies surten de Catalunya 
per les dificultats per fer la seva feina

són», argumenta.
 Faggioni parla d’una «cacera 
de bruixes» que obliga les compa-
nyies a «buscar-se la vida» en altres 
latituds. «Mentre que a Catalunya 
tot són dificultats, aquest Nadal hi 
havia cinc companyies actuant a 
Madrid i quatre a València», expli-
ca el responsable del Circo Ameri-
cano.
 Peñate assegura que no són 
les úniques «víctimes» de l’èxode: 
«Molts catalans ens vénen a veure 
a València o a Saragossa, i de pas-
sada ens comenten que els sap 
molt de greu no poder disfrutar de 
nosaltres a casa». H

El 2012 sols hi va 
haver 5 números 
amb animals a la 
comunitat, dos 
amb gossos

LA PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA

Boi Ruiz va ocultar 
al Parlament 650 
casos de nens 
amb malnutrició

TONI SUST
BARCELONA

El titular de Salut  
sols va reconèixer 10 
menors mal alimentats 
per raons econòmiques

E
l conseller de Salut, Boi 
Ruiz, va ocultar al Parla-
ment 650 casos de carènci-
es alimentàries en nens a 

Catalunya per raons econòmiques. 
Això es dedueix al comparar la res-
posta oferta el 21 de gener passat per 
Ruiz a una pregunta de les diputa-
des del PSC Marina Geli i Eva Grana-
dos amb la missiva que el departa-
ment va enviar al Síndic de Greuges, 
Rafael Ribó, la setmana passada. La 
pregunta de Geli i Granados versava 
sobre quants nens hi havia diagnos-
ticats de «malnutrició o carències 
alimentàries». Ruiz va replicar ci-
tant els casos de desnutrició causats 
per altres malalties, i no per la crisi: 
91. També va citar «10 casos amb un 
codi social que recull problemes re-
lacionats amb la falta d’aliments 
adequats». I es va quedar aquí. 
 Dijous passat, el Síndic de Greu-
ges va rebre una informació ampli-
ada. En aquesta carta se citen les du-
es primeres xifres i també les de «95 
nens que viuen situacions de pobre-
sa extrema i 555 nens que pertanyen 
a famílies amb ingressos baixos». So-
bre aquests 650 casos, que no aparei-
xien en la resposta parlamentària, 
s’especifica que les carències que pa-
teixen no han causat malalties ni 
requereixen actuacions que no si-

guin preventives. Però també en el 
cas dels «10 casos amb un codi soci-
al que recull problemes relacionats 
amb la falta d’aliments adequats» 
s’especifica que no existeix malaltia, 
i hi van ser inclosos. 
 En tot cas, els números que Salut 
inclou a la carta al Síndic desglossen 
l’origen del conflicte: els 751 nens 
desnodrits. Quan Ribó va presentar 
a l’agost el seu informe sobre proble-
mes alimentaris per la crisi, va xifrar 
en 50.000 els nens catalans amb mal-
nutrició i va afegir que no s’havia de-
tectat desnutrició, però que quan es 
va demanar informació al Govern, 
la seva vicepresidenta, Joana Ortega, 
va aportar la dada que hi havia 751 
nens amb desnutrició relacionada 
amb la pobresa.

QUAN EL PROBLEMA NO EXISTIA / Quan se 
li va preguntar per l’assumpte, Salut 
es va limitar ahir a reenviar la carta 
remesa a Ribó, subratllant les parts 
que indiquen que els 650 menors no 
estan malalts. Però a la missiva tam-
bé s’admet l’existència dels 751 des-
nodrits d’Ortega. Aquesta part no va 
ser subratllada. Ruiz va afirmar al se-
tembre que la malnutrició per raons 
econòmiques no existeix a Catalunya 
i va descartar, en conseqüència, 
prendre mesures. Però Salut diu a la 
carta que està millorant protocols 
de detecció d’aquests casos. H

El conseller admet 
aquest nou grup amb 
carències per pobresa 
en una carta a Ribó 

33 Uns nens dinen en una escola de Terrassa oberta l’estiu passat.

ALBERT BERTRAN
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Que el edificio construido en la
plazade lesGlòries porOriol Bohi-
gas yDavidMackay es de otra épo-
ca, dan fe sus más de 25.000 me-
tros cuadrados de superficie útil.
También, el que hasta ahora se le
conocía con el acrónimo de
DHUB, de Disseny Hub Barcelo-
na, que cada uno pronunciaba co-
mo buenamente podía; una for-
made llamarlo creada en 2008 en
un momento en el que estaba de
moda nombrar a los equipamien-
tos con nombres complicados ti-
po Mnac, Macba y CCCB. Pero es-
to se ha acabado. El Ayuntamien-
to de Barcelona ha decidido que
el edificio que acogerá el Museo
del Diseño de Barcelona —donde
ya funciona, desde finales de 2013
la Biblioteca Josep Benet, el FAD
y el BCD (otros acrónimos)—, ya
no se llamará DHUB. Solo Dis-
seny Hub Barcelona. Algo surrea-
lista que deja ver que se apuesta
por el nombre y lamarca Barcelo-
na. ¡A partir de ahora, a quien di-
gaDHUB le caerá un rayo!, asegu-
ran fuentes municipales.

Lo explicaron ayer el concejal
de Cultura Jaume Ciurana y Pilar
Vélez, directora del museo del di-
seño barcelonés, tras dar a cono-
cer las grandes líneas de este nue-
vo equipamiento que abrirá sus
puertas en diciembre. Nacido de
la suma de cuatro museos barce-
loneses: el Museo de Artes Deco-
rativas, Cerámica, Textil y Artes
Gráficas, el nuevo museo cuenta
con un fondo de 70.000 objetos
de lomás variados: vestidos,mue-
bles, cerámicas, objetos de hierro
o vidrio. Pequeños como dedales
y enormes como carruajes. Solo
se expondrán 2.000 que “mostra-
rán la evolución de las artes deco-
rativas a las llamadas artes de au-
tor contemporáneas y al diseño,
que ha sido y es un gran activo de
Barcelona”, aseguró Vélez. Hace
un año cerró sus puertas el mu-
seo en Pedralbes para comenzar
el traslado de las obras. Las pie-

zas no se han movido del palacio
de la Diagonal, según se explicó,
ya que antes se han revisado y
restaurado las que lo necesita-
ban. Ayer, en los compactos situa-
dos en los 2.000 metros cuadra-
dos de la zona de reserva, solo
podían verse algunas de las 3.000
piezas que ya han viajado a
Glóries. Son sillas, cómodas y ar-
marios de diferentes épocas y esti-
los que estaban almacenadas has-
ta ahora en un almacén de Rubí.
“Es lo primero que se ha traslada-
do porque se pagaba alquiler”,
apuntó Ciurana. Estemes comen-
zará el traslado de las obras, una
labor “muy intensa” que está pre-
vista que se alargue hasta diciem-

bre de 2015. La última en llegar
será la colección de carruajes.

Cuando abra sus puertas, el
nuevo museo lo hará con cinco
exposiciones de producción pro-
pia, cuatro permanentes:Delmun-
do al museo, que aborda el diseño
deproductos desde 1930; ¡Extraor-
dinarias!, que mostrará las colec-
ciones de artes decorativas desde
el siglo III hasta el siglo XX; El
cuerpo vestido, con la moda desde
1550 hasta 2014, y El diseño gráfi-
co: de oficio a profesión, centrada
en la publicidad y el grafismo des-
de los años 40. Estarán abiertas
unos cinco años. En febrero de
2015 se inaugurará la primera
temporal titulada, provisional-
mente, Diseño para vivir, comisa-
riada por Oscar Guayabero.

Según Vélez, el presupuesto de
funcionamiento para este año es
de 2,5millones y cuenta con otros
2,9 millones para la museografía,
que será “flexible y en renovación
constante”. Lo curioso es que los
fondos para realizarla provienen,

enparte, de otro equipamiento es-
trella como es el Born CC. “Al fi-
nal, como los dos los ha construi-
do BIMSA [empresa municipal],
parte de los diez millones que se
ha ahorrado en la licitación del
Born se han podido destinar a la
museografía del museo del dise-
ño”, explicóCiurana quehaexpre-
sado su confianza de que el nuevo
museo consolide el polo cultural
de Glòries formado por el Museo,
el Auditorio, los nuevos Encants y
el TNC. Ciurana también volvió a
dejar claro que no ha renunciado
a la pantalla de leds que se proyec-
tó comoseñade identidaddel nue-
vo centro y que fue descartada,
por presión del PP, a finales de
2011, asegurando que costaba un
millón de euros. “Cuando la plaza
esté terminada se retomará”, ase-
guró. Al final, el urbanista Cerdà
tendrá razón y el centro de Barce-
lona se situará en esta plaza que
él diseñó, pero que no reconoce-
ría, de tantas veces que seha reur-
banizado.

El Circo Mundial se detuvo en
2003 como cada año en Barce-
lona, más de 60.000 personas
abarrotaron las gradas. Tanto
fue el éxito, que prolongaron
su estancia en la ciudad. Por
entonces, aún no estaba apro-
bada la ordenanza municipal
que prohíbe la actuación de
animales en espectáculos cir-
censes que meses después sacó
adelante el Ayuntamiento de la
ciudad con el impulso de Jordi
Portabella, ex teniente de alcal-
de de la ciudad. Un año des-
pués, la compañía volvió a Bar-
celona, pero la asistencia se re-
sintió de la restricción del Con-

sistorio. “No llenábamos ni a la
mitad el aforo”, recordó ayer
Sergio Peñate, durante la rue-
da de prensa organizada por
empresarios y asociaciones del
sector circense, respaldados
por domadores y faquires, para
exponer sus quejas contra la
intención de cinco partidos po-
líticos (CiU, ERC, PSC, ICV-
EUiA y la CUP) de prohibir en
Cataluña el “uso de animales
en los circos”. El Circo Mun-
dial nunca más volvió a Barce-
lona.

Peñate expuso el ejemplo de
su compañía, pero el sector no
habla de las consecuencias glo-
bales que tendría esta medida.
Son románticos, a priori, ymues-

tran más temor por las conse-
cuencias que acarrearía al circo
tradicional la prohibición de las
“actuaciones”, término constan-
temente reivindicado por los de-
nunciantes en vez de “uso”, de
animales.

La intención de las forma-
ciones, con clara mayoría en el
Parlament, es acabar con estos
espectáculos para “evitar el su-
frimiento y los malos tratos de
los animales”. “¿Qué sufrimien-
to? Están criminalizando el cir-
co”, se quejó airadamente Al-
fred Fort, gerente de la Asocia-
ción de Profesionales del Circo
de Cataluña. “Se basan en ma-
los tratos, generalizan que en
este negocio todos son iguales,

es una bestialidad [sic]. ¿Y qué
pasa con los animales que se
utilizan en otros espectáculos,
deportes o incluso por los caba-
llos de la Guardia Urbana?”,
añadió Fort, quien denunció
que la iniciativa de los cinco
partidos políticos surgió de la
presión recibida por un lobby
animalista, Libera, sin tener
en cuenta la opinión del sector.

El frente común organizado
por el sector llega cuatro me-
ses después de que las forma-
ciones presentaran la proposi-
ción de ley en el Parlament.
“Ha sido muy difícil organizar
y unir a todos los representan-
tes”, reconocieron. Al igual que
les fue difícil exponer sus obje-

tivos, más allá de dialogar con
los parlamentarios. “El circo
era un espectáculo en el que se
enaltecía la belleza de los caba-
llos, desde que el circo se creó
a mitad del siglo XVIII estaba
pensado para espectáculos
ecuestres”, rememoró Genís
Matabosch, director del Festi-
val Internacional del Circo Ciu-
dad de Figueres. En sus alega-
ciones, Matabosch denunció
que el espectáculo no sería lo
mismo sin animales, “moriría”.

El sector se quejó amarga-
mente de que sea Cataluña el
único Gobierno que se plantee
una prohibición que afectaría
a todo tipo de animales. “Prohi-
bir no es avanzar, regular sí”,
matizó Matabosch, que, como
el resto, pidió a los grupos par-
lamentarios que se sienten a
dialogar antes de aprobar la
ley. “Somos los primeros que
queremos una regulación, y
que se realicen controles para
evitar malos tratos, pero ha-
blemos”.

El DHUB ya no es el DHUB
El Ayuntamiento prescinde del acrónimo que creó en 2008 para el edificio de
Bohigas P Cuatro exposiciones inaugurarán el Museo del Diseño en diciembre

“Sin animales no hay circo”
Asociaciones y empresas del sector hacen frente común contra la prohibición
que prepara la Generalitat por su exhibición en los espectáculos circenses

Tras un año de funcionamien-
to, la sala Barts, situada en el
Paralelo donde estuvo el Arte-
ria y Studio 54, ha hechobalan-
ce por parte de sus portavoces.
La promotora The Project,
que explota una concesión par-
cial de explotación del recinto,
de titularidadmunicipal,mani-
festó por boca deTitoRamone-
da y Joan Roselló, sus dos
máximos representantes, que
“pese a que aún no ha resulta-
do rentable nos encontramos
satisfechos con un primer año
que permite conjeturar que al
tercer o cuarto año de los ocho
de los que disponemos, el re-
cinto ofrecerá beneficios”.

En su balance numérico,
reiteraron su vocación de
eclecticismo, yaque la sala pro-
grama tanto música —72 con-
ciertos con un total de 52.143
espectadores—, como teatro
—167 funciones con 63.524 es-
pectadores— así como confe-
rencias—12 conuna asistencia
de 8.451 espectadores—, talle-
res, actos privados, circo infan-
til o magia. La cuota de ocupa-
ción del recinto ha sido del
71%. A eso hay que sumar Bar-
ts Club, sala que ya programa
regularmente en la parte alta
de Barts y que ha alcanzado
5.821 espectadores en 33activi-
dades y 76 actuaciones. Entre
los aspectos a mejorar figuran
la mejora del montaje y des-
montaje de las producciones
para que un mismo día pueda
albergar dos actos sin tensio-
nes de horario y alcanzar las
330 funciones entre todas sus
actividades. “Creemosque la si-
tuación comienza a mejorar y
en cualquier caso nuestra obli-
gación es poner toda la carne
en el asador para ofertar bue-
nas programaciones”, asegura-
ron traspreguntarles por el im-
pacto de la crisis en la clase
media y su aparente prolonga-
ción en el tiempo.

La sala Barts
supera el 70%
de ocupación
su primer año

Algunas de las piezas depositadas en la reserva del Museo del Diseño que abrirá en diciembre. / giacomo lobardi

LUIS HIDALGO, BarcelonaJOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

DAVID GARCÍA, Barcelona

La museografía del
Museo del Diseño
se pagará con dinero
sobrante del Born CC



Cataluña

El ex gerente del hospital, Jordi Varela, afronta dos años por presunta estafa

Piden tres años de cárcel para Cuervo 
por cobrar dos sueldos en el Sant Pau 

J. Planes

BARCELONA- El proceso judicial 
por una supuesta mala gestión e 
irregularidades en el Hospital Sant 
Pau de Barcelona sigue su curso. 
A la espera del correspondiente 
juicio, la Fiscalía anunció ayer que 
pide tres años de cárcel para el ex 
delegado de la Generalitat en 
Madrid José Cuervo, en la época 
del tripartito. 

Concretamente, el Ministerio 
Público le acusa de un delito de 
estafa por el doble sueldo que 
cobró del Instituto Catalán de la 
Salud (ICS) y del mismo Sant Pau. 
Presuntamente, y siempre según 
la versión de la Fiscalía, Cuervo 
ocultó información a sus superio-
res. 

En su escrito de acusación, el 
fi scal también solicita que se im-
pongan dos años de cárcel para el 
ex gerente de la Fundación Priva-
da de Gestión Sanitaria del Sant 
Pau (FSG) Jordi Varela como co-
operador necesario para urdir y 
mantener el «engaño» al ICS.

Petición de archivo
Por contra, el fi scal solicita que se 
archive la causa contra el tercer 
imputado, el exgerente de la Fun-
dación Patrimonial del centro 
Jordi Bach, al considerar que no 
se ha podido justifi car debida-
mente que participara en el delito 
de estafa.

En su escrito, el fi scal subraya 
que tras, cesar como delegado de 
la Generalitat en Madrid, en di-
ciembre de 2010, Cuervo reingre-
só como inspector médico del 
ICS, dada su condición de funcio-
nario, si bien le correspondía un 

suelo de 60.186 euros anuales, 
frente a los más de 80.000 euros 
que cobró del tripartito. Cuervo 
fue contratado para desarrollar el 

Campus Universitario de Sant Pau 
y asesorar en la construcción de 
nuevos edifi cios destinados a la 
investigación científi ca.

Según el fi scal, Cuervo se en-
frentó en su retorno a la función 
pública a una situación de «inde-
fi nición», ya que la categoría a la 
que pertenecía ya no existía, por-
que hacía muchos años que no 
ejercía ya que antes de ser delega-
do de la Generalitat había sido 
concejal en el Ayuntamiento de 
Barcelona.

Como que además su sueldo era 
sensiblemente inferior a su remu-
neración anterior, Cuervo se puso 
de acuerdo con Varela para cobrar 

también de la fundación, ocultan-
do esta situación al  ICS, para que 
la mayor parte de su retribución 
correspondiera a las arcas públi-
cas.  «Algo que se podría haber 
resuelto mediante la contratación 
pura y simple de Cuervo por el 
Sant Pau, con excedencia en la 
función pública, se materializó en 
un ardid encaminado a mantener 
a Cuervo en la administración», 
sostiene el fi scal. 0

La gestión del Hospital Sant Pau está inmersa en la polémica desde 
hace varios años, por presuntas irregularidades 

CASO CERRADO 

El fi scal solicita que se 

archive la causa contra 

el ex gerente de la 

fundación Jordi Bach 

LA ACUSACIÓN  

El Ministerio Público 

denuncia que Cuervo 

ocultó información a 

sus superiores 

Efe

Archivo

El sector del circo se opone al veto a 
los animales que planea el Parlament

BARCELONA- Representantes de distintos 
ámbitos del circo catalán se opusieron 
ayer  a una propuesta de ley que de 
aprobarse prohibiría «los espectáculos de 
circo con animales» y su «instalación en 
Cataluña», y piden que se regule la 
actuación de animales a través del diálogo 
con todas las partes implicadas. El 
consenso existente ya en el pleno –la 
propuesta de ley la han presentado CiU, 

ERC, PSC, ICV y CUP– garantiza su 
aprobación en el Parlament y, de 
formalizarse, Cataluña sería la primera 
comunidad autónoma en prohibir este 
tipo de prácticas. Los opositores a la nueva 
ley critican que el texto señala que «es un 
deseo de la sociedad catalana», arguyen 
que no se ha elaborado ningún estudio de 
opinión para fundamentar esta 
«afi rmación categórica» y aseguran que 
esta prohibición no tiene el apoyo popular 
que sí tuvo el contrario a las corridas de 

L. R.

El sector del circo catalán pide diálogo para afrontar la polémica ley 

LABORAL

Muere un empleado 
en Sant Fost de 
Campsentelles 

Un hombre de 45 años y vecino 

de Mollet del Vallès murió la 

noche  de ayer en un accidente 

laboral en una empresa de Sant 

Fost de Campsentelles, 

informaron los Mossos 

d’Esquadra. La víctima se 

encontraba realizando tareas de 

mantenimiento con nitrógeno en 

una máquina secadora cuando 

fue localizado por un compañero. 

El accidente laboral mortal 

ocurrió en una empresa situada 

en la calle Arnau de Vilanova de 

Sant Fost de Campsentelles. El 

trabajador fue hallado por un 

compañero,  que lo encontró 

inconsciente en el suelo, y 

empezó las primeras tareas de 

reanimación. No se pudo hacer 

nada por salvar su vida.  

SUCESOS

Fuerte aumento de 
delitos sexuales en 
Tarragona 

Los delitos bajaron un 2,86 por 

ciento en Tarragona en 2013, 

pero los sexuales casi se duplican, 

con un 44,7 por ciento de 

aumento, según informó ayer el 

director de los Mossos de 

Esquadra, Manel Prat, en la 

presentación del balance policial 

del pasado ejercicio. La zona de 

Tarragona presenta unas cifras de 

delitos sexuales en 2013 que 

prácticamente duplican los del 

2012, con 55 agresiones sexuales 

denunciadas frente a las 38 del 

pasado ejercicio, lo que supone un 

incremento del 44,74 por ciento. 

Este delito y los robos en el campo 

son los únicos que se 

incrementan en un contexto 

general de descenso de crímenes.
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