
molt preocupant les dues espècies
de tortuga autòctones. La situació
més greu es viu al pantà de Foix, on
el darrer cens ha revelat que més del
80% de les que hi ha són invasores, i
la presència de l’autòctona s’ha re-
duït dràsticament. La història es re-
peteix amb els peixos, els crancs (el
cranc roig americà s’ha fet amb l’hà-
bitat del nostre), amb els ocells…

A banda de les quatre espècies
de cotorra que s’han adaptat al nos-
tre clima i als nostres ambients, to-
tes elles introduïdes com animals de
companyia que es van anar abando-
nant, l’Atles d’Ocells Nidificants de
Catalunya ja ha introduït les prime-
res cites de becs de corall, japone-
sos i senegalesos, a Catalunya. El
que no se sap encara és quina in-
cidència tenen o tindran sobre les
nostres espècies.
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U
na part de les campa-
nyes dels animalistes a
casa nostra s’ha centrat
darrerament en l’ús dels
animals en tradicions i

entreteniment humà: cal recordar
que malgrat la nova ordenança muni-
cipal, a Barcelona encara hi ha una
plaça de toros on es fan «corridas»
de braus, i que l’únic canòdrom que
hi ha a l’Estat espanyol també és a
Barcelona, tal com adverteixen els a-
nimnalistes. SOS Galgos té engega-
da una campanya de denúncia con-
tra el maltractament d’aquesta raça
canina i per als 700 llebrers que hi ha
amuntegats en un recinte a la carre-
tera de la Roca, al terme municipal
de Santa Coloma de Gramanet, des-
tinats al canòdrom. L’Associació per
la  Defensa dels Drets dels Animals
(ADDA) porta anys lluitant en àmbits
diferents i recentment ha organitzat
el Pirmer Saló del Benestar i la Pro-
tecció dels Animals Abandonats,
coincidint amb les festes de la Mercè.
AnimaNaturalis també ha organitzat
en els darrers mesos diverses accions
denunciant l’estat dels animals al zo-
ològic, el seu ús per a la pelleteria o
per a la producció intensiva de carn
de consum humà, entre d’altres. El
Partit Contra el Maltractament Ani-
mal (PACMA) va convocar la darrera
manifestació antitaurina a Barcelona
ara fa unes setmanes, per demanar
una Catalunya antitaurina i el tanca-
ment de la plaça de toros Monumen-
tal. ADDA, el moviment Libera, Vida
Universal, AnimaNaturalis, entre d’al-
tres entitats,  i el mateix PACMA van
assistir a aquesta manifestació que va
recórrer la Rambla i la Gran Via fins a
la Monumental. L’organització ani-
malista internacional PETA, com al-
guna de les altres entitats citades,
publica a la seva web (peta.org) infor-
macions, informes, xifres, dades i fo-
tografies esfereïdores sobre el mal-

denta d’ADDA, Carme Méndez, ad-
verteix que ni a l’Estat espanyol ni a
casa nostra hi ha una metologia rigo-
rosa per fer aquests càlculs. Aquesta
associació animalista reclama des de
fa anys un registre dels centres d’aco-
llida d’animals abandonats i refugis
per poder comptabilitzar amb més e-
ficàcia els abandons. Malgrat tot,
Méndez reconeix que gràcies a les
campanyes realitzades per les dife-
rents associacions animalistes, és cert
que ha disminuït l’abandó de gossos.
ADDA i la Fundació Altarriba porten
anys fent campanyes educatives con-
tra l’abandó dels animals de com-
panyia, mentre que PROGAT treballa
activament amb les administracions
per esterilitzar els gats ensalvatgits i
evitar que siguin un problema per als
mateixos humans i per a d’altres
espècies protegides sobre les quals

tractament d’animals en els diversos
àmbits esmentats. Fan especial an-
gúnia les de l’apartat dedicat als ani-
mals per a experiments, perquè més
enllà de les proves a les quals se’ls
sotmet per consolidar nous remeis
en el camp de la medecina, se’ls uti-
litza per provar estranyes tecnologies
i testar productes cosmètics.

ESPÈCIES EXÒTIQUES: DE
COMPANYIA I INVASORES

L’altra gran preocupació de les enti-
tats animalistes de Catalunya és l’a-
bandó dels animals de companyia i
la compra d’espècies exòtiques com
a animals de companyia. Malgrat tot,
a Catalunya l’abandó de gossos ha
baixat d’entre els 18.000 i 25.000 que
es van calcular el 1999, als 12.700
comptabilitzats el 2003, però la presi-

depreden, com ara alguns ocells.
Però el problema de l’àmbit dels

animals de companyia ja no és tant
l’abandó de les bèsties quan es fan
grans i fan nosa o són un problema
per marxar de vacances. Ara s’hi afe-
geix el problema de la invasió dels
hàbitats i el greu perjudici que això
causa a les espècies autòctones, es-
pecialment sobre les amenaçades.
En una de les conferències que es
van fer durant el Saló organitzat per
ADDA, el veterinari del Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya (CRARC), Albert Martínez,
va posar l’exemple de les tortugues
americanes. Actualment, hi ha tres
espècies de tortugues invasores a
Catalunya, una d’elles la popular
tortuga de Florida (que es distingeix
per les taques vermelles a les gal-
tes), les quals desplacen a un ritme

EN DEFENSA DELS DRETS DELS ANIMALS

Cada vegada més associacions i fundacions animalistes clamen pels drets dels animals i demanen a les administra-
cions i als governs que es posi  remei als maltractaments i a les tortures, i s’impedeixi el comerç d’espècies exòti-
ques. A Catalunya, les associacions animalistes tenen cada vegada més força, aixequen la seva veu per fer reflexio-
nar la societat al voltant dels drets dels animals i divulguen informació sobre la tortura que pateixen molts d’ells,
en àmbits molts diferents, sempre per proporcionar productes de consum i «benestar» per als humans.

Animals de companyia,

per menjar, per entretenir-se, per vestir, 
per experimentar…, en voleu més?
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EXPERIMENTS. RECENTMENT ES VAN
ENFRONTAR A LA GRAN BRETANYA ELS
ANIMALISTES I ELS CIENTÍFICS PER L’ÚS
D’ANIMALS EN EXPERIMENTS. ALGUNS A-
NIMALISTES DEMANEN QUE NOMÉS S’U-
TILITZIN SI ÉS ESTRICTAMENT NECESSARI.

TRADICIONS. LES «CORRIDAS» DE TOROS SÓN L’EXEMPLE MÉS CLAR QUE LA TORTU-
RA NO TÉ RES A VEURE AMB LA CULTURA, I ELS GOSSOS DEL CANÒDROM ENS HAU-
RIEN D’ACABAR DE CONVÈNCER QUE HEM DE BUSCAR UN ALTRE TIPUS D’ENTRETE-
NIMENT I OCI.

MENJAR. A LA PRODUCCIÓ INTENSIVA
D’ANIMALS A LES GRANGES, ELS POLLAS-
TRES O ELS CONILLS, PER EXEMPLE, S’A-
MUNTEGUEN A MILERS EN RECINTES
TANCATS AMB LLUM ARTIFICIAL LES 24
HORES DEL DIA PERQUÈ NO PARIN DE
MENJAR ELS PREPARATS AMB FÀRMACS I
S’ENGREIXIN MÉS DE PRESSA. ÉS UNA AL-
TRA MANERA DE TORTURAR ELS ANI-
MALS. PER AQUEST MOTIU MOLTS ANI-
MALISTES SÓN VEGETARIANS O VEGANS.

PELLS. L’ÚLTIMA MODA EN PELLETERIA ÉS LA PELL DE GOSSOS ALSACIANS I LES
PELLS DE GATS, QUE LA XINA PRODUEIX EN CONDICIONS VERGONYOSES I EXPORTA
A EUROPA. LA FUNDACIÓ ALTARRIBA S’HA FET RESSÒ DE LA CAMPANYA DE L’ASSO-
CIACIÓ NORUEGA DYREVERNALLIANSEN I HA DEMANAT AL GOVERN ESPANYOL QUE
DEIXI D’IMPORTAR AQUESTES PELLS TAMBÉ AQUÍ. 


