
GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Rull i Andreu, diputat del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 107 del Reglament del 

Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposició de llei de modificació de 

l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2008, (Tram. 202-00050/08) 

 

Esmena número 1. De modificació del paràgraf tercer de l’exposició de motius. 

 

“(...) com les curses de braus, ja que objectivament suposen un maltractament i 

comporten dolor, patiment i la mort de l’animal.” 

 

Esmena número 2. De modificació del paràgraf quart de l’exposició de motius. 

 

“Tots aquests antecedents tracen un camí que mostra els canvis en la relació entre els 

humans i la resta d’animals partint d’una visió absolutament antropocèntrica, en la que 

s’equiparaven animals i objectes cap a una visió fomentada, entre d’altres motius, en 

evidències científiques com la proximitat genètica entre espècies, o el fet que al 

capdavall, tots els animals som el resultat de processos evolutius paral�lels (...).” 

 

Esmena número 3. De supressió en el paràgraf cinquè de l’exposició de motius. 

 

“(...) i la superació de la visió de la humanitat com a posseïdora de drets absoluts i 

il�limitats que permeten la pràctica de conductes destructives i violentes sobre els 

animals (...)” 

 

Esmena número 4. De modificació del paràgraf cinquè de l’exposició de motius. 

 

“(...) el continuat rebuig que produeixen en molts dels estrangers que visiten el 

nostre país les curses de braus, (...). 
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Esmena número 5. D’addició, en el paràgraf sisè de l’exposició de motius. 

 

“Recollint la inquietud de la societat catalana, a l’empara dels articles 148 i 149 de la 

Constitució, i dels articles 46, 116, 141, 144 i 189 de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, es formula la següent (...).” 

 

Esmena número 6. De modificació de la disposició final. 

 

“Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2012.” 

 

 

 

Palau del Parlament, 7 de maig de 2010 

 

 

 

 

Oriol Pujol i Ferrusola      Josep Rull i Andreu 
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