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BOICOT ALS CIRCS QUE MALTRACTEN ELS ANIMALS.
Moltes famílies porten els menuts a vore el circ sense parar-se a pensar que hi ha
darrere d’eixos animals que allí “actuen”. Hem de saber que no estan allí
voluntàriament i que no van disfressats, ni van en bicicleta, ni caminen sobre dues
potes, ni ballen perquè els agrada, sinó perquè estan obligats a fer-ho. Són uns
esclaus privats de llibertat tota la seua vida per a divertir-nos i per a que uns pocs
guanyen diners.
Els animals que actuen als circs s’obtenen per diverses vies: animals nascuts en
captivitat fills d’altres animals privats de llibertat o animals segrestats del seu
habitat original i provinents del tràfic il·legal d’animals, un negoci que mou molts
milions d'euros anualment. Els caçadors furtius maten primer al seu grup familiar
per a segrestar a les cries.
En els circ passen la major part de la seua vida engabiats i encadenats i per això
desenvolupen comportaments anormals que demostren que estan patint per les
males condicions de vida i per la frustració que els provoca no poder desenvolupar
els seus comportaments naturals. Pateixen el que s’anomena zoocosi que són
danys mentals causats per la captivitat: comportaments obsessius com donar
voltes en cercle, llepar repetidament, deambular constantment, girar el coll,
mossegar repetidament, apatia, agressivitat, automutilar-se, donar-se colps al cap
contra la paret...
En el circ els animals no tenen control del seu entorn i es veuen obligats a viure
junts diferents espècies i això els provoca estrés. Provenen de diferents zones
climàtiques del planeta i cadascú requereix unes condicions ambientals
específiques. Tanmateix tots estan sota la mateixa temperatura.
Els circs passen entre 8 i 9 mesos a l’any en la carretera d’una ciutat a una altra, el
que significa que els animals van tancats en camions els quals no reuneixen les
mínimes condicions necessàries per a viure, a més els treballadors que s’ocupen
d’ells no solen tindre experiència.

Sempre estan obligats a botar, ballar, etc mitjançant entrenaments violents en els
que els dominen amb collars, fuéts, mànecs elèctrics, fer-los passar fam... Ells no
ho fan perquè son actors sinó per por als càstigs.
Els circs no son educatius per als xiquets i xiquetes, l’únic que ensenyen és com
maltractar i humiliar uns animals que estan privats de llibertat i obligats a fer
números ridículs i antinaturals utilitzant la brutalitat. Per als menuts és més
educatiu aprendre empatia i no el menyspreu pels sentiments i les necessitats
d’altres éssers vius.
Moltes ciutats han prohibit ja els circs amb animals (Tarragona, Sant Cebrià de
Vallalta, Mataró, Sant Adrià de Besòs ...) i han apostat per espectacles artístics,
educatius i respectuosos amb la vida. Volem que a totes les nostres ciutats i pobles
es promoguen els circs que no maltracten animals com El Circ Gran Fele o el Circ
del Sol...

Els animals estan fets per a viure en llibertat.
Boicot als circs que maltracten i exploten els animals.
No col·labores, els teus fills t’ho agrairan.
Per la vida i la cultura!!!

20 circs Sense Animals que actúen al nostre País
1. Le Cirque du Soleil, 2. Cirko Psikario 3. Circ Cric (Premi Nacional de Circ de Catalunya
2005) 4. Circ Cloud Seeding 5. Cirk Kid. El circ dels menuts. Show aquatic. 6. Circ Fern
Street 7. Cirque Plume 8. Circ Eloize 9. Circ Flying High 10. Circ Gran Fele 11. Circ
Hiccup 12. Circ Imperial 13. Circ Lazer Vaudeville 14. Circ show Timoteo 15. Circ Les
Colporteurs 16. Circus Center 17. Circ New Picle 18. Circ Teatro Swamp 19. Circ
Gregangel 20. Circ Mexicano.

