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Una escopeta per 6 € en la
subhasta de la Guàrdia Civil

SUCCESSOS ARMAMENT

❘ LLEIDA ❘ Sis euros amb un cèntim
per una escopeta Franchi.Aques-
ta és la quantitat més baixa que
es va pagar ahir per un article en
la subhasta d’armes de la Guàr-
dia Civil de Lleida. El preu més
alt es va pagar per una escopeta
Buffalo, que va assolir els 800
euros. En total, es van adjudicar
95 de les 371 armes que es van
subhastar a la comandància pro-
vincial. La resta d’armes (276)

van quedar desertes (74%) i si
els seus titulars no procedeixen
a la seua legalització correspo-
nent, seran reduïdes a ferralla
l’any vinent. Les armes que van
rebre més licitacions van ser un
rifle Mauser de 7 mil·límetres i
una carrabina FN del calibre 22
amb 9 licitacions cada una.A la
subhasta van assistir 25 perso-
nes i les licitacions es van fer en
sobre tancat la setmana passada. La subhasta es va celebrar ahir a la comandància de la Guàrdia Civil.

GUÀRDIA CIVIL

Un cotxe xoca ambuna
paperera a Guissona
❘ GUISSONA ❘ Un turisme va xo-
car contra una paperera el
matí d’ahir a la rambla dels
Segadors de Guissona. El con-
ductor del turisme va resul-
tar il·lès.

Tanquen la via ferrada
Regina de Peramola
❘ PERAMOLA ❘ La via ferrada Re-
gina de Peramola està tanca-
da per deteriorament i l’ajun-
tament de la població treba-
lla per corregir els defectes.

RESCAT A L’ACCIÓ

A. GUERRERO
❘ TORREFARRERA ❘ Els propietaris i
empleats del circ Enzo Zavatta
i membres de la plataforma ani-
malista Rescat a l’Acció de les
Terres de Lleida van protagonit-
zar ahir un altercat aTorrefarre-
ra, on la companyia actua
aquests dies i exhibeix animals
com camells, llames, cabres i po-
nis. Els fets van tenir lloc a mit-
ja tarda quan diversos membres
de la plataforma animalista van
anar a les portes del circ per pro-
testar contra “l’explotació i el
maltractament dels animals”.
Asseguren que “no es tracta
d’una diversió sinó d’un acte de

sofriment per als animals”. La
protesta tenia un caràcter pa-
cífic. Tanmateix, i segons una
portaveu de Rescat a l’Acció de
lesTerres de Lleida, els membres
del circ van increpar, van ame-
naçar i van insultar les persones
que protestaven. Inicialment, es
va desplaçar al lloc una persona
del consistori d’aquesta locali-
tat del Segrià per intervenir i va
informar que els activistes po-
dien continuar amb la protesta
pacífica.Tanmateix, i segons Res-
cat a l’Acció, els membres del
circ no van cessar en els seus in-
sults i amenaces. Un dels seus
membres va arrencar la pancar-

ta dels animalistes. Fins al lloc
es van desplaçar els Mossos d’Es-
quadra per evitar que l’altercat
anés a més. La plataforma té pre-
vist denunciar avui els fets da-
vant del jutjat i continuar amb
la protesta. Està previst que el
circ es desplaci a Rosselló.

El Parlament de Catalunya va
aprovar al juliol la llei que prohi-
beix els circs amb animals sal-
vatges en territori autonòmic.
La proposta va comptar amb el
suport dels grups parlamentaris
de CiU, ERC, PSC, ICV i la CUP,
mentre que el PP va votar en
contra i Ciutadans es va abste-
nir. La normativa va arribar al

Parlament després de ser avala-
da pel Comitè de Gerències Es-
tatutàries (CGE) i entrarà en vi-
gor en dos anys. El projecte va
comptar amb el suport de la
campanya Catalunya Lliure
d’Animals Al Circ i va aconse-
guir que el 2012 CiU, ERC i ICV
firmessin un escrit de suport al

projecte llei, al qual més tard
s’afegirien PSC i la CUP. La nor-
mativa va ser aprovada el 2014
però el PP va enviar la propos-
ta al CGE, que finalment va do-
nar llum verda a la proposta. Ca-
talunya es converteix en la pri-
mera comunitat a prohibir
aquest tipus d’espectacles.Val a
recordar que un centanar d’ajun-
taments –entre els quals, Lleida,
Balaguer, Mollerussa i les Bor-
ges Blanques– ja prohibeixen
aquest tipus d’espectacles als
seus municipis, per la qual cosa
la proposta del Parlament ser-
virà per estendre el veto a tot el
territori.

Altercat entre activistes i membres d’un
circ a Torrefarrera pel tracte a animals
Van haver d’intervenir els Mossos i la plataforma Rescat a l’Acció denunciarà els fets davant del jutjat
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Moment en què un dels membres del circ arrenca la pancarta a una activista (esquerra). La plataforma durant la protesta d’ahir a Torrefarrera.
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ESPECTACLE
La companyia circense
exhibeix animals com
camells, llames, cabres i
ponis, entre d’altres


