
 

 

 

 

 

En resposta al comunicat emès per la CUP – Crida per Girona avui dia 27 de desembre 2016 a 

les 10 del matí, des de Circus Arts Foundation, fundació cultural sense ànim de lucre 

organitzadora del Gran Circ de Nadal de Girona, manifestem que: 

- El circ internacional de qualitat que oferim en les nostres produccions -avalat per la 

crítica nacional i internacional i que atrau desenes de milers d’espectadors- inclou no 

només grans artistes i respecte màxim al públic sinó que tot es faci degudament i segons 

la llei vigent: les condicions de vida dels nostres animals artistes són les dictades pels 

veterinaris especialistes que ens assessoren i pel Departament d’Agricultura de la 

Generalitat amb qui es realitzen tots els tràmits de tinença i transport.  

 

- Les 13 aus, entre cacatues i papagais, que ofereixen al Circ de Nadal un espectacle com 

el que a diari es pot veure en nombrosos parcs com Port Aventura, per citar el cas més 

proper, viuen durant la seva estada a Girona -6 dies- i per prescripció veterinària en el 

vestidor que habitualment ocupa un equip professional de bàsquet –l’UniGirona- 

dissenyat per a 15 persones! Aquest espai ens permet garantir-los la temperatura 

adequada per elles. Les aus, que van néixer en captivitat, mostren un plomatge 

impecable, prova empírica del seu excel·lent estat de salut, i reben totes les atencions 

requerides: un espai amb fullatge natural, alimentació equilibrada i atenció veterinària. 

 

- Els 5 gossos que realitzen una demostració d’agility ocupen un altre vestidor de similars 

característiques durant la nit, durant el dia juguen en un recinte exterior de 30 metres 

quadrats això quan no estan essent dutxats i pentinats o passejant i corrent –mínim 4 

vegades al dia- pels seus dos ensinistradors en el gran camp de gespa del darrera de 

Fontajau. El mateix espai on es troben muntades les quadres i les zones de pastura dels 

preciosos cavalls de la Troupe Assa de volteig olímpic. Tant de bo totes les aus, gossos i 

cavalls del nostre país fossin objecte d’igual cura i estima.  

 

- Abans d’enviar tendenciosos comunicats que pretenen fer planar sobre nosaltres la 

sospita del maltractament animal hauria estat més correcte demanar visitar els espais 

on viuen –cosa que no han fet- i assessorar-se per especialistes (veterinaris o ornitòlegs): 

sorprèn llegir un comunicat on es critiquen coses que ni tan sols s’han vist. Seria una 

manera més constructiva i eficaç que no deixaria en qüestió el seu desconeixement 

sobre aquests temes.  

Per últim, lamentem que la nostra gran aposta de convertir la ciutat de Girona en un referent 

europeu del circ de primera divisió en les dates de Nadal sigui objecte recurrent d’atacs del 



mateix partit: l’any passat, al desmuntatge,  van fer la foto d’uns pocs retalls de moqueta en la 

hora d’espera entre treure-les del Pavelló i l’arribada del camió de recollida, avisat prèviament i 

que ens va indicar que les deixéssim al costat del contenidor i que se les emportarien a l’arribada 

per a reciclar directament. 

S’adjunten imatges dels espais dels diferents animals* i còpia del certificat realitzat avui 

mateix pel Sr. Josep M. Trens i Ayerbe, veterinari col·legiat número 629 al Col·legi Oficial de 

Veterinaris de Girona. 
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