Andreu Pérez Lorite, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a
l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant
el proper Ple municipal ordinari, en base als següents

Antecedents
A Gavà, dins les instal·lacions de la «Hípica Linde», situada al camí de la Pava,
hi ha una plaça de braus que s'utilitza per a fer el que es denomina «capeas»,
sobretot en comiats de solter. De fet, hi ha diverses empreses que organitzen
aquest tipus d’esdeveniments que, entre els serveis que ofereixen, anuncien
aquests espectacles que es fan a Gavà.
Ignorem si el govern municipal té coneixement de la realització d’aquesta
activitat, i si el promotor d’aquests esdeveniments té totes les llicències i
permisos en regla per operar.
Així mateix, ens preocupen especialment dues coses:
En primer lloc, la seguretat dels participants. Les persones que hi participen ho
fan sense cap tipus de protecció, i sense tenir cap qualificació ni entrenament,
com es veu a la fotografia adjunta, i també a diversos vídeos penjats a la xarxa:
https://www.youtube.com/watch?v=I0F4U3MAeCk
https://www.youtube.com/watch?v=Fek-JDvV98o
https://www.youtube.com/watch?v=6ebJ_7xNeK4

Pel que hem pogut esbrinar, les instal·lacions on tenen lloc aquests espectacles
no disposen ni d’infermeria ni de cap tipus d’atenció mèdica que pugui assistir
els participants en cas d’accident.
En segon lloc, ens preocupa que aquesta activitat pugui constituir una infracció
de la llei de protecció dels animals de Catalunya, que impedeix l'ús d'animals
en espectacles.
Cal tenir en compte, a més, que el Ple de l'Ajuntament de Gavà va declarar el
22 de desembre de 2011 la ciutat «lliure de circs amb animals» i va acordar
manifestar el compromís de l’Ajuntament de Gavà amb els principis ètics,
socials i medi-ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja
siguin domèstics, de companyia o salvatges.

Per tot això formulem el següent
Prec
Instem l’Ajuntament de Gavà a:
1) Informar al plenari de si el promotor té totes les llicències i permisos en
regla per oferir aquests espectacles, si aquesta activitat compleix el
previst a la llei de protecció dels animals a Catalunya, i si està garantida
la seguretat i l’atenció mèdica als participants en cas d’accident.
2) Complir la declaració aprovada el 22 de desembre de 2011, i prohibir a
la ciutat la continuïtat d’aquests espectacles denigrants que van contra el
civisme i el respecte als animals.
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