Àrea 4. Comprensió escrita i expressió oral
A la vostra universitat s’està a punt de celebrar la segona edició de la
Lliga de Debat Universitari, organitzada pel Consell d’Estudiants.
La Lliga de Debat Universitari té com a objectiu fomentar el debat i
l’intercanvi d’idees dins de la comunitat universitària. Cada edició gira
sobre un tema d’actualitat respecte al qual un dels equips ha de
defensar la posició a favor i l’altre la posició en contra. Enguany el
tema del debat és: Els animals tenen drets?
Participeu al debat com a membre de l’equip que està a favor de la
lluita pels drets dels animals. Heu preparat una intervenció a favor
dels drets dels animals fonamentada en alguns documents basats en
un recent avantprojecte de llei.
— Feu un resum de l’avantprojecte de llei que prohibeix l’exhibició
de gats i gossos a les botigues, per il·lustrar l’avenç de la
jurisdicció a favor dels drets dels animals. (Document 1)
— Feu una intervenció en què us posicioneu a favor dels drets dels
animals. (Us pot ajudar el document 2)

Document 1
Notícia sobre l’esborrany de l’avantprojecte de llei
El Govern espanyol vol prohibir l’exhibició de gossos i gats als
aparadors de les botigues
Amb aquesta mesura es busca desincentivar compres
compulsives de mascotes i reduir-ne l’abandonament
Segons ha informat Europa Press, l’avantprojecte de llei «pretén
promoure la tinença responsable de mascotes per reduir
l’abandonament d'aquests animals, que s’estima en 120.000 a
l’any». L’Executiu està treballant amb els sectors interessats i les
comunitats autònomes per establir una normativa bàsica de comerç i
tinença de gossos i gats.
L’avantprojecte tracta també d’altres qüestions com els espais i
condicions adequades en què han de tenir-se les mascotes o el fet
d’impedir la separació dels cadells de les seves mares.
D'aquesta manera, s’assegura regular aquest comerç i evitar la
percepció dels animals com a objectes que s’exposen darrere un
aparador.
En concret, el text prohibeix l’exhibició i l’exposició al públic amb fins
comercials de gossos i gats. Per això, els que comercialitzen amb
gossos i gats no podran fer-ho mitjançant l’exposició física dels
animals en botigues de mascotes. Amb aquesta mesura es pretén
evitar la separació dels cadells de les mares en edats primerenques.
La iniciativa impedeix allotjar els animals sense les condicions
adequades, com ara en gàbies sense espai per moure’s ni
interaccionar amb altres animals.
D'aquesta manera, fonts ministerials indiquen que l’objectiu d’aquest
punt de la proposta és desincentivar la compra compulsiva d’un
animal: en veure’l exhibit com si fos una mercaderia pot propiciar
que no es reflexioni prou sobre les responsabilitats que s’adquireixen
en comprar-lo, fet que a mitjà o llarg termini n’afavoreix
l’abandonament.

Europa Press / Madrid, 8 de juliol de 2014 (text adaptat)

Document 2
Drets dels animals
Els drets dels animals es basen en alguns corrents de pensament
que sostenen que els animals no humans tenen determinats drets. El
rang dels drets concedits als animals varia molt segons l’entorn
cultural: hi ha entorns en què no se’ls reconeix cap dret i que
permeten que es puguin utilitzar segons plagui a l’home. A l’altre
extrem, hi ha els defensors dels drets dels animals, i en aquests
drets s’hi inclou: el dret a la vida, a la llibertat i a la integritat
corporal, tradicionalment reconeguts només en els humans.
Els drets dels animals són un tema controvertit, perquè no hi ha
prou consens ni s’ha arribat encara a acords internacionals. Aquesta
qüestió és objecte d’examen en dos àmbits: l’àmbit moral i l’àmbit
legal.
Quan es parla del dret dels animals en l’àmbit moral se sol
argumentar que hi ha estudis científics que demostren que són
autònoms, conscients d’allò que els envolta, que tenen la capacitat
per sentir dolor i plaer, cosa compartida per tots els éssers que
disposen d’un sistema nerviós central. També s’ha demostrat que
poden comunicar-se, que tenen memòria i que poden aprendre.
La filosofia dels defensors dels drets dels animals parla de respectar
els interessos de tots els animals i no només de regular la manera en
què són explotats.
Defensors dels drets animals consideren que no és just seguir
explotant-los per alimentar-se (consumir carn i derivats lactis, així
com ous i mel), per a diversió (caça o cursa de braus), per a la
investigació (experimentació en animals), o per proporcionar vestits i
complements (pell, cuir, llana i seda).
Ja des de l’antiga Roma s’han considerat els animals simples béns,
tradició que han heretat les cultures occidentals modernes i que ha
quedat reflectida en la legislació actual. Hi ha qui sosté que tots els
gestos suposadament de sensibilitat dels animals no són més que
deficiències de llenguatge científic, és a dir, que el que es fa és
pretendre que els animals tenen unes o altres característiques
(pròpies dels humans), però en realitat s’hauria d’anomenar d’una
altra manera. No obstant això, hi ha proves científiques contundents
que avalen que tots els éssers ens assemblem en el sistema nerviós
central, especialment a l’hora d’experimentar sensacions.
En l’àmbit legal trobem alguns pensadors que creuen que amb un
canvi lleu en la legislació no n'hi hauria prou per dotar de drets els
animals. Afirmen que els interessos dels propietaris d’animals
sempre estaran per damunt dels interessos dels animals. Per això,
defensen que la solució passa per donar als animals la llibertat de no
pertànyer a ningú més que a si mateixos.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_dels_animals

