MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS PERQUÈ EL
GOVERN DE REUS ACCEPTI LA SEVA RESPONSABILITAT EN LA PROTECCIÓ DELS
ANIMALS PER A PODER ASSEGURAR EL SEU BENESTAR

En la redacció del Decret Llei 2/2008 del 15 d’abril, tot just fa ara 13 anys, es feia una especial
èmfasi en la responsabilitat i en la protecció dels animals.
La responsabilitat recau sobre TOTS els ens públics, entre ells: els ajuntaments, els consells
comarcals, les diputacions i la mateixa Generalitat. Aquesta responsabilitat, a l’hora de garantir
la protecció dels animals, es manté en el temps i en cada cas:
●

Els animals domèstics - assegurant el seu bon estat, tot i estar sota adopció o compra
d’un particular

●

La fauna autòctona – assegurant que cap activitat humana els produeixi danys, ni posi
en perill el seu hàbitat natural

●

Els animals perduts o abandonats – assegurant un bon espai per la seva estada
temporal, on es garanteixi l’atenció veterinària i el màxim benestar a cada espècie.

En tots els supòsits cal recordar que la Llei catalana reconeix a “TOTS els animals com éssers
vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de
rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el benestar”.
En el nostre terme municipal es tenen clarament desateses aquestes responsabilitats. Aquest
govern de (Junts, PDcat, ERC i ARA) està centrat únicament en el benefici econòmic que en
pot obtindre aplicant sancions i per tant, pervertint el sentit de la Llei 2/2008.
Com hem repetit en nombroses ocasions en la Comissió corresponent, estem absolutament en
contra que es criminalitza els animals, quan la responsabilitat real de qualsevol dany sempre és
dels humans. Centrant-nos en el grup dels mal anomenats races dels GPP (gossos
potencialment perillosos) veiem com el govern de Reus persegueix la part administrativa i
punitiva dictada per una llei espanyola injusta, però no exerceix la protecció necessària, ni atén
les necessitats, ni reivindica els drets d’aquests animals. La ciutadania tampoc té els
coneixements necessaris per a identificar si el seu gos pertany a aquest grup, menys encara si
és un creuament, també afectat per aquesta llei tan restrictiva.

La llei espanyola 10/1999 no els dóna el benefici de la presumpta inocencia, i els condemna
des del seu naixement a la solitud, la manca de llibertat, la no socialització natural i, fins i tot,
els hi nega el joc. En Espanya no poden ser gossos de treball mentre a altres països aquestes
races poden ser entrenades com a gossos de rescat o teràpia.
Els GPP són víctimes de violència humana.
Els estàndards estètics de raça els suposa l’amputació d’orelles i/o cua, prohibides
absolutament al nostre país, considerada una mutilació innecessària i injustificada que
comporta sancions molt greus.
La seva fisiologia els fa idonis per caure en mans de les organitzacions criminals que
organitzen timbes de baralles de gossos, on es mouen molts diners del mercat negre.
Aquestes baralles de gossos il·legals comporten violència sobre els mateixos GPP, que són
entrenats com a armes i a l’hora estan associades al robatori de tota mena de gossos de
races grans per a usar com espàrrings (oponents) en l’entrenament.
A la lluita a mort d’aquests animals, organitzada i fomentada pels humans, cal afegir el fet que
per treure el màxim profit econòmic, sovint es fa ús de drogues per fer durar la baralla el
màxim possible.
Aquesta pràctica il·legal també fomenta la cria intensiva per al comerç dels cadells dels
“guanyadors” d’aquestes baralles, molt valorats econòmicament.
Aquesta realitat no està llunyana de la nostra ciutat, a les terres del camp s’han descobert
fosses comunes on s'enterren els cadàvers dels “animals d’entrenament” i dels “GPP
perdedors”. Aquestes baralles es fan en recintes tancats, normalment naus industrials o
similars, a altes hores de la nit i amb accés restringit, per tant, sense un treball conjunt dels
cossos de seguretat i Medi Ambient, és molt difícil la seva localització i detenció.
A les protectores de tot el país fan cap grups nombrosos de GPP, fruit dels comisos practicats
per Agents Rurals, Mossos d’esquadra i Seprona, i també GPP entregats pels mateixos
tenidors, alguns d’ells descartats de les baralles. Això suposa que els GPP siguin, a totes les
protectores del país, entre el 50 i el 60% dels residents. Sorprenentment, en el centre
contractat pel govern de Reus, aquest percentatge no arriba ni al 10%, sumant aquesta dada al
fet d’estar denunciada per Fiscalia per la desaparició de més de 1.500 gossos, tot ens fa
sospitar que aquest Centre no compleix amb la Llei catalana de sacrifici zero.
Les protectores de Catalunya estan saturades. Aquests animals resulten difícils d’adoptar per
les traves administratives (permís, assegurança,...) i pel llarg procés de recuperació que
requereixen: superar una síndrome d’abstinència i desaprendre un comportament que els
dirigia directament a la violència per la seva supervivència, requerint en aquests centres un

espai independent i individual per a garantir la seguretat de la resta de gossos i afavorir la seva
ràpida recuperació.
Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple de
l’Ajuntament de Reus els següents acords:
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Reus insti a la Generalitat de Catalunya a treballar i
formular una alternativa dins la Llei 2/2008 amb les entitats, associacions i organitzacions
animalistes per la redacció d'una Llei realment justa.
SEGON.- Que la Policia Local es reuneixi amb els responsables del cos dels Agents
Rurals per a tenir al seu abast els coneixements necessaris i treballar conjuntament en la
investigació i la lluita contra aquestes baralles il·legals al territori.
TERCER.- Que es fomenti la tinença, acollida i adopció d’aquests animals mitjançant
campanyes específiques d’ADOPCIÓ RESPONSABLE perquè no quedin “aparcats” en els
centres de recollida i acollida del territori.
QUART.- Que s’ofereixi als tenidors de gossos d’aquestes races la possibilitat
d’acollir-se a l’esterilització gratuïta del seu animal, fet que desincentiva el seu robatori, la cria i
comerç il·legal entre particulars.
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Reus emprengui accions legals contra el centre Ultima
Llar (anomenada també Fundació d’Animals de Companyia Camp de Tarragona), al ser el tutor
responsable de part dels més de 1.500 animals “desapareguts” segons investigació i acusació
de FISCALIA.
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