
 

 

NOTA DE PREMSA 

El Grup de Treball en Defensa del Circ amb Animals lamenta la 

inseguretat jurídica que causa la llei aprovada  pel Parlament 

 

Barcelona, a 23 de juliol de 2015. El Grup de Treball en Defensa del Circ amb Animals lamenta 

l'aprovació pel Parlament de Catalunya d'una norma que pretén prohibir la presencia d'animals de 

l'anomenada "fauna salvatge" als circs de Catalunya a partir de juliol del 2017. 

Creiem que el procés d'elaboració de la proposta s'ha caracteritzat per una total falta de voluntat política 

per part dels partits majoritaris per rebre les propostes del sector del circ en favor d'una regulación exigent 

que garanteixi el benestar animal. 

Demanem al Govern de la Generalitat protecció davant una norma que genera una enorme incertesa 

jurídica. El concepte d'animal "salvatge" no és un concepte científic ni tècnic. No existeixen espècies 

salvatges sino individus salvatges, com  han reconegut expressament els redactors de la llei. Els animals 

del circ han nascut tots dins del circ o en un entorn de relació amb l’home, encara que pertanyin a 

espècies exòtiques. És per això que demanem al Govern de la Generalitat participar en la molt urgent i 

necessària ampliació d'aquesta llei per definir amb claretat quins números i quin llistat d’animals 

quedaran exclosos a partir del 2017. 

Si el Govern de la Generalitat decidís legislar en aquest sentit tornant a excloure de la seva consideració 

la veu del circ, el sector del circ no participarà en l'Observatori que es pretén crear per controlar la 

presència animal als circs. No participarem en un organisme de control si quedem exclosos del procés de 

decisió sobre quins animals formaran part o no dels  números de circ permesos a partir del 2017. 

Volem donar les gràcies als parlamentaris que han treballat per defensar la dignitat del circ, a aquells que 

no han recolzat aquesta norma prohibicionista i molt especialment als parlamentaris del Partir Popular de 

Catalunya (PPC), que han mantingut durant tot el procés parlamentari una coherència i un compromís 

total amb el món del circ. 

Des d'aquest Grup de Treball continuarem treballant units pel futur del circ a Catalunya, fent propostes en 

positiu i confiant en que els futurs parlamentaris i governants catalans prenguin decisions sense 

condicionaments dogmàtics ni electoralistes, guiats per l’objectiu de l'autèntic benestar animal i de la 

dignitat del circ. 

 

Per a més informació contactar amb Rafael Arencón (646.36.79.05), coordinador del Grup de 

Treball en Defensa del Circ amb Animals. 


