A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Pere Casas Zarzuela , en la seva condició de regidor del Grup Municipal de la CUP
Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i
representació,

Manifesta
Que a la gossera de Barcelona, CAACB de titularitat pública i de gestió xxx situada a
la Ctra. de Sant Cugat, 250 / Ctra. de l’Arrabassada, km 3,8 a data 18 de desembre
2018 constaven en les seves dependències 217 gossos i en data 26 de desembre va
passat a ser 149 gossos.
Que en aquest període es va prohibir l’accés al recinte d’alguns dels voluntaris que hi
anaven expressament pels gossos gpp, per integrar-los i socialitzar-los.
Que en aquest curt període s'han sacrificat 68 gossos en dies de baixa presència de
voluntaris.
Que després de Nadal i Reis sempre es preveuen nous ingressos importants al
CAACB. Cosa que amb l' objectiu de “fer lloc” s'ha produït aquests sacrificis.
Cal recordar que la Llei de Protecció Animal de Catalunya 2/2008 prohibeix clarament i
explícitament el sacrifici, a excepció de malaltia greu i incurable, malaltia infectocontagiosa que sigui amenaça per la salut pública o perillositat demostrada, i cap dels
gossos desapareguts complien aquests requisits.
Que no consta cap informe ni prova de perillositat d'aquests gossos sacrificats, i per
tant no entren en cap de les excepcions del Sacrifici Zero. Tenien tracte humà i
contacte amb els voluntaris que els treien a passejar sense problema, es a dir, eren
gossos sociables i aptes per la seva adopció per tant no tenien cap indici ni cap
episodi de perillositat.
Que la manca de recursos, no justifiquen, en cap cas, la infracció de la Llei.

Pregunta
Quines mesures prendrà l'Ajuntament per a evitar que no es torni a succeir aquest
tipus d'actuacions contraria a la Llei de Protecció Animal a Catalunya?
Quines actuacions prendrà l'Ajuntament per esbrinar i exigir responsabilitats pel
sacrifici sense cap informe que avalés aquest tipus d'intervenció.?

Pere Casas Zarzuela, Barcelona (Països Catalans), 8 de gener de 2019

