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RESOLUCIÓ 
Barcelona, 14 de novembre de 2009 

Per un benestar animal, sense excepcions  

 La societat evoluciona i, amb ella, els seus paràmetres culturals. Una bona mostra 
d’això és l’augment en importància dels valors de tipus post-materialista com la 
llibertat, la solidaritat o la defensa del medi natural. És en aquest context, i no en 
cap altre, que cal situar les reivindicacions a favor dels drets dels animals incloses 
dintre del moviment animalista.   

Així, el primer pas de la política pel que fa al benestar animal, és reconèixer que 
han de ser tractats de manera que no pateixin cap tipus de dolor innecessari. Les 
propostes actuals per millorar el drets del animals ( la Directiva Europea de 
Benestar animal que entrarà en vigor al 2012 ) pretenen dignificar els processos 
vitals dels animals ( com per exemple, unes condicions de salubritat als que estan 
estabulats o que s’utilitzen per finalitats científiques).També, i des de 1993, existeix 
una altra Directiva europea que especifica en el seu article 3 que “no es pot causar 
als animals agitació, dolor o patiment evitables durant el sacrifici o matança” 
93/119/CE amb l’excepció de la tauromàquia. 

A nivell estatal, cal recordar que, al Codi penal en el seu article 337, hi consta el 
maltracte animal i la Llei catalana 22/2003 de protecció dels animals, prohibeix les 
matances públiques d’animals també amb excepció de la tauromàquia. És 
precisament aquesta excepcionalitat dels braus respecte a la resta d’animals la que 
ha motivat la Iniciativa Legislativa Popular PROU presentada al Parlament amb més 
de 180.000 signatures. 

La Joventut Socialista de Catalunya fent-se hereva de la tradició antitaurina present 
a tot l’Estat des del segle XVIII en bona part dels moviments il·lustrats i 
regeneracionistes culturals com la generació del 98 així com dintre del propi 
moviment socialista gràcies a l’aportació de Pablo Iglesias, demana la fi de 
l’excepcionalitat legal envers els braus donant suport tant a la Iniciativa Legislativa 
Popular PROU com a la resta d’iniciatives semblants que es puguin promoure a tot 
l’Estat on la Tauromàquia encara rep més de 500 milions d’euros en subvencions 
públiques cada any. 

La lluita pels drets dels animals és regeix pels principis de justícia i compassió i és 
una responsabilitat individual i col·lectiva conscienciar i educar la societat per tal 
que la totalitat dels animals es respectin. Podem evitar el patiment i defensar 
aquells qui no tenen veu. Ara que una força majoritària ens recolza, és el moment 
de fer història. 


