Partit Animalista PACMA
PROGRAMA ELECTORAL - ELECCIONS A LES CORTS GENERALS 20 DE
NOVEMBRE DE 2011

PRINCIPALS PROPOSTES ELECTORALS
1Prohibició dels esports, festejos populars i d'altres espectacles i activitats en els
que s'utilitzen animals, com circs, zoològics, aquaris...
2Sacrifici zero a les gosseres amb la prohibició de la venta d'animals i programes
d'adopció i esterilització.
3Foment i promoció d'una educació basada en el respecte i la consideració
moral cap als animals.
4Prohibició de la caça.
5Tancament de les granges pelleteres i prohibició de la importació de pells.
6Opció de menú sense productes d'origen animal a les administracions
públiques i als centres escolars.
7Reforma electoral amb una assignació justa de la representació en funció del
nombre de vots i no de les circumscripcions.
8Prohibició de l'experimentació animal, substituint-la per l'ús d'alternatives
científiques ètiques.
9Foment d'una agricultura ètica i sostenible.
10Enduriment de les penes per maltractament animal.

INTRODUCCIÓ

Una relació només pot ser considerada ètica quan totes les parts implicades es veuen
beneficiades. Resulta evident per a tot aquell que hagi estat a una gossera o a una
granja d'animals que la forma en que tractem als animals és lamentable.
Som molts els que rebutgem el patiment dels animals i desenvolupem una capacitat
empàtica envers ells. Això mostra que som capaços de posar-nos al lloc de l'altre,
anant més enllà de la barrera de l'espècie. És cert que hem estat educats per a que
rebutgem les nostres emocions i per a que seguim un estil de vida totalment injust. Tot
i això, podem escollir actuar d'una altra manera.
El moviment per la defensa dels animals, es troba representat en el terreny polític pel
Partit Animalista - PACMA, és necessari. Aquest moviment fa una proposta a la
societat, que consisteix en ampliar el nostre cercle de consideració moral per a
incloure també als animals.
Amb el temps s'han anat qüestionant i rebutjant diverses discriminacions, com el
racisme, el sexisme i la homofobia. Tot i això, hi ha una altra discriminació de la que
son víctima aquells animals que no pertanyen a la nostra espècie. És aquesta
discriminació la que fa que els seus interessos en gaudir i no patir siguin ignorats, i la
que porta a que milions d'animals siguin massacrats.
El PACMA ha organitzat i participat en varies manifestacions al llarg de tota la
geografia espanyola. Convoquem anualment la concentració contra el "Toro de la

Vega" a Tordesillas (Valladolid); hem estat presents a Amposta oposant-nos als
Correbous; hem mostrat la tortura del "Toro Jubilo de Medinaceli"; hem presentat
al·legacions contra l'extermini d'animals que permetrà el Catàleg d'Espècies Invasores;
realitzant actes promovent l'adopció; demanat la inclusió d'opcions lliures d'aliments
d'origen animal als menjadors de les Administracions Públiques; protestat contra els
circs amb animals, etc.
A les pròximes eleccions és possible que vegis partits intentant buscar
desesperadament el vot dels defensors dels animals. No et deixis enganyar. Els seus
representants mai han estat implicats en el moviment per a la defensa dels animals.
Tot i això, les candidatures del Partit Animalista - PACMA estan integrades per
persones que porten anys dedicant el seu temps i els seus diners, de forma
desinteressada als qui no tenen veu per demanar justícia per sí mateixos.

EDUCACIÓ
L’educació és el futur. El Partit Animalista –PACMA- defèn una societat més justa i
igualitària per a tothom. Rebutgem la discriminació en funció de l’espècie (especisme),
que comparteix les mateixes arrels que el sexisme, el racisme i la homofòbia.
Considerem que totes les discriminacions comporten el mateix grau d’ injustícia i que
han de ser eradicades de la nostra societat mitjançant una educació basada en el
respecte i la sensibilitat.

1. Realitzarem campanyes de sensibilització en els centres educatius sobre el
respecte envers els demés animals.
2. Fomentarem l’adopció d’animals.
3. Promourem una educació basada en el respecte i la consideració moral cap als
animals.
4. Impulsarem que els estudiants del Grau de Veterinària puguin col·laborar amb
protectores i refugis d’animals.
5. Promourem una societat que consumeixi de manera responsable.
6. Defensarem el dret a la objecció de consciència en els experiments amb
animals en tot el tram educatiu, amb caràcter previ a la prohibició dels
esmentats experiments.
7. Crearem un programa sobre defensa dels animals a la televisió pública.
8. Prohibirem la retransmissió de corridas de braus i altres espectacles amb
animals a la televisió, o programes que versin sobre aquesta temàtica.
9. Possibilitarem una opció de menú sense aliments d’origen animal a totes les
administracions i edificis públics, així com en els centres escolars.
10. Ens mostrarem partidaris de l’escola pública com a un mecanisme per a
garantir el dret a l’educació i per avançar cap a una societat més igualitària.

CULTURA
Impulsarem iniciatives culturals i de lleure sense patiment animal, tant per els joves
com per els adults, així com mesures per a garantir que la cultura sigui accessible per
a tots.

El maltractament, la tortura i l’assassinat han de deixar de ser considerats cultura.
Només d’aquesta manera podrem evolucionar i esdevenir una civilització avançada.
Els espectacles amb animals són una pràctica inacceptable, basada en la tortura
d’éssers indefensos. El Partit Animalista PACMA prohibirà tots els espectacles que
utilitzin animals.

11. Prohibició de la tauromàquia i de tot espectacle en el que pateixin o morin
animals.
12. Prohibirem el circ amb animals.
13. Prohibició de la caça i la pesca.
14. Prohibició dels zoològics i els aquaris.
15. Prohibició de les activitats esportives i de lleure on s’utilitzin animals.
16. Defensarem una cultura lliure, que estigui a l’abast de tothom.

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

En els últims anys estem sent testimonis de l’estancament i de la degradació de la
nostra democràcia. Els polítics s’han allunyat de la resta de la ciutadania i s’han
convertit en titelles a mans de les multinacionals i d’interessos econòmics particulars.
Cada vegada som més les persones conscients d’aquesta situació, i demanem una
democràcia més igualitària i participativa. El Partit Animalista PACMA crearà nous
espais per a la participació ciutadana, per exemple, mitjançant la implantació
progressiva de la democràcia directa a través d’internet, i també millorant els espais ja
existents. Escoltarem la ciutadania i els laments dels animals.

17. Crearem la figura del Defensor dels Animals.
18. Prendrem mesures per a augmentar la transparència política.
19. Reformarem la Llei Electoral perquè sigui justa.
20. Facilitarem la presentació d’Iniciatives Legislatives Populars (ILP).
21. Promourem una major participació dels ciutadans en la presa de decisions.
22. Impulsarem una democràcia més participativa mitjançant l’ús de les noves
tecnologies.
23. Promourem debats polítics participatius a la televisió pública.

POLÍTICA EXTERIOR
El Partit Animalista – PACMA defensarà els interessos de tots els animals davant la
Unió Europea, de la mateixa manera que a Espanya. Crearem un front comú
juntament a la resta de partits animalistes europeus.

24. Promourem una aliança dels partits animalistes europeus.
25. Elaborarem un registre europeu de persones inhabilitades per la possessió
d’animals.
26. Ens posicionarem en contra la repressió policial vers el moviment pels drets dels
animals.
27. Defensarem als animals en front la política Agrària i Pesquera Comú.
28. Prendrem mesures per lluitar contra la pobresa. – Promourem i impulsarem
mesures per aconseguir la sobirania alimentària en tot el món, evitant l’explotació de
recursos en països en vies de desenvolupament.

•

- Implantació d’un Impost a les transaccions financeres.

29. Defensarem un món sense violència, on els conflictes siguin resolts tenint en
compte els interessos de totes les parts implicades.
30. Rebutjarem l’ampliació de la jornada laboral europea a més de 48 hores
setmanals.

ECONOMIA

Necessitem obrir pas cap a una nova economia i a noves formes de consum que
respectin la vida dels animals i que siguin conscients de que vivim en un planeta
limitat. Els recursos del planeta s’estan exhaurint i tenim que treballar per avançar cap
una forma de vida deslligada del consum irresponsable i excessiu.
31. Posarem fi a la cria i venta d’animals domèstics.
32. Prohibirem les granges pelleteres a Espanya.
33. Per fomentar el respecte i defensa dels animals i per fer una democràcia més justa
i igualitària, prendrem mesures fiscals.
34. Prendrem mesures d’austeritat per reduir el cost pressupostari en polítics.
35. Defensarem les ajudes al sector agrícola.
36. Retirarem les ajudes al sector ramader.

JUSTICIA

La situació jurídica dels animals a Espanya és d’una autèntica indefensió. El Partit
Animalista- PACMA promourà aquells canvis en la legislació que millorin la defensa
dels interessos fonamentals dels animals.
37. Endurirem les penes pel maltractament animal.
Proposarem modificar l’article 337 del Codi Penal conforme als següents punts:
•
•
•

•

- Eliminació del requisit de que el maltractament sigui injustificat.
- Increment de la duració de la pena de presó, amb un límit inferior de tres anys
de presó. Això garantiria l’entrada en presó de qui siguin declarats culpables.
- Increment de la duració de la mesura d’inhabilitació especial fins els vint anys
per l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals
(límit màxim establert per l’article 40 del Codi Penal).
- Establiment d’inhabilitació especial durant vint anys per la possessió
d’animals domèstics, i privació del dret a la possessió i el portament d’armes
durant deu anys (límits màxims establerts per l’article 40 del Codi Penal).

38. Prohibirem el sacrifici d’animals sans en refugis i en gosseres.
39. Derogarem la legislació sobre els animals considerats potencialment perillosos.
40. Crearem la figura del Fiscal contra la Violència sobre els Animals.
41. Endurirem el màxim possible les penes de presó per piròmans i pels còmplices
d’aquests.
42. Endurirem les lleis per qui generen abocaments contaminants incontrolats.
43. Prohibirem el sexe amb animals i la seva difusió.
44. Defensarem l¡objectiu del Projecte Gran Simi de donar drets als grans primats com
estratègia per trencar la barrera entre espècies.
45. Lluitarem contra la corrupció política.

SANITAT, POLÍTICA SOCIAL I IGUALITAT
Estem patint una profunda crisis econòmica que alguns estan aprofitant per eliminar
els drets i serveis socials que tant ens van costar aconseguir. El Partit Animalista –
PACMA farà un ús eficient dels recursos econòmics públics. Retirarem les
subvencions públiques a totes aquelles activitats que el seu fi sigui maltractar als
animals o degradar la natura, i dedicarem aquests fons a la defensa dels interessos
fonamentals de tots i del planeta.
46. Farem que la llei es preocupi pels animals en cas de separació o divorci.
47. Defensarem el dret a la salut animal.

48. Defensarem el dret a la salut humana.
49. Promourem mesures per a que tots els ciutadans tinguin facilitat per accedir a una
vivenda digna.

TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS

A l’àmbit laboral i social, tindrem en compte els interessos fonamentals de tots els
animals.
50.Defensarem el dret a sol·licitar teixits sense productes d’origen animal en el cas de
treballadors i funcionaris que hagin d’utilitzar uniforme.
51.Mantindrem l’ajuda de 400 euros per a desocupats sense protecció.

FOMENT

El Partit Animalista – PACMA tindrà en compte els interessos fonamentals dels
animals en el desenvolupament de noves infraestructures i en el manteniment de les ja
existents.
52. Prendrem mesures per a reduir el nombre d’animals morts a les carreteres i
d’altres infraestructures.
53. Elaborarem una Guía de Consum Responsable.
54.Facilitarem l’accés dels animals a espais públics.
55. Promourem l’etiquetatge de productes sense components d’origen animal.
56. Fomentarem l’ús d’Internet.

CIENCIA I TECNOLOGIA

El Partit Animalista – PACMA promourà una ciència i tecnologia subordinada als drets
de tots els animals. Prendrem mesures encaminades a impulsar la investigació
científica i el desenvolupament de noves tecnologies compatibles amb els drets dels
animals. Posarem la ciència i la tecnologia al servei de tots els animals.
57. Prohibirem la experimentació animal i, en el seu lloc, potenciarem l’ús
d’alternatives científiques i ètiques.

58. Promourem el desenvolupament de mètodes agrícoles que no suposin un perjudici
pels animals.
59. Promourà la ciència i la tecnologia.
60. Finançarem projectes d’investigació per a la producció de carn in vitro (carn
cultivada).
61. Crearem una llei d’objecció Científica.

POLÍTIQUES AMBIENTALS I PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS SALVATGES.

El Partit Animalista – PACMA no és un partit ecologista, sinó un partit dedicat a la
defensa de tots els animals. Les activitats humanes estan perjudicant la vida de bilions
d’animals salvatges. España no es queda enrere en aquest sentit, doncs és al cap
davant dels països més contaminants del món. Prendrem totes aquelles mesures que
tinguin com a finalitat defensar als animals salvatges.
62. Ens oposarem a l’elaboració del Catàleg d’Espècies Invasores i derogarem la Llei
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
Rebutjarem la violència com a mètode per a la resolució de conflictes. En el cas de
que existeixi un conflicte entre diferents animals salvatges, defensarem les necessitats
de totes les parts implicades. Gestió de les poblacions animals mitjançant mètodes no
violents.
Establirem un control poblacional d’animals domèstics, de carrer (gossos, gats,
coloms…) i salvatges.
63. Promourem les energies netes 100% renovables que no suposin un perjudici pels
animals.
64. Fomentarem el transport que tingui en compte els interessos fonamentals dels
animals.
65. Defensarem que l’aigua és un dret, pel que ens oposarem al seu malbaratament i
la seva privatització.

