
El Govern dissol les 
associacions pro-
drets dels animals 
més importants

1Govern i institucions

El Ministeri 
d’Agricultura aprova 
una llei que prohibeix 
a les associacions 
pro-veganisme 
impartir conferències 
a les escoles.

2Govern i institucions

Un partit autoritari i 
reaccionari arriba al 
poder.

3Govern i institucions

Creació d’un Ministeri 
de la Condició Animal

4Govern i institucions

Un país aprova 
per primer cop 
la prohibició de 
l’explotació animal.

5Govern i institucions

París adopta mètodes 
no letals per controlar 
la població de rates 
de la ciutat.

6Govern i institucions

La majoria de les 
ciutats del món 
tenen colomars 
anticonceptius 
destinats a regular 
la població de coloms 
sense matar-los.

7Govern i institucions

Després de l’incendi 
d’un escorxador per 
part d’activistes pels 
drets dels animals, 
el Govern equipara 
el veganisme amb el 
terrorisme.

8Govern i institucions

Un decret estableix 
que els gats i gossos 
seran acceptats als 
llocs de treball.

9Govern i institucions





La producció de carn 
de laboratori a França 
queda prohibida 
després de les 
protestes de lobbys i 
de l’opinió pública.

10Alimentació

Els serveis públics 
de restauració han 
d’oferir un menú vegà 
diari.

11Alimentació

Una gran cadena 
de supermercats 
(com Carrefour) 
decideix oferir només 
productes vegans.

12Alimentació

La carn de 
laboratori arriba als 
supermercats.

13Alimentació

Els supermercats 
venen menjar per a 
gats elaborat amb 
carn cultivada de 
ratolí.

14Alimentació

Per llei, els substituts 
de productes d’origen 
animal han d’estar 
suplementats amb 
vitamina B12.

15Alimentació

Les botigues d’esport 
principals venen 
proteïna en pols a 
base d’insectes.

16Alimentació

Augment massiu 
de les subvencions 
als productors de 
llegums.

17Alimentació

La carn de 
laboratori passa 
a ser més barata 
que la procedent de 
l’explotació animal.

18Alimentació





L’escassetat de 
recursos provoca 
un descens de la 
producció agrícola.

19Medi ambient

Un virus mutant de 
la grip procedent de 
granges porcines 
mata centenars de 
milers de persones.

20Medi ambient

Per complir els Acords 
de París, el Govern 
decideix reduir a 
almenys la meitat la 
producció i el consum 
de productes d’origen 
animal per a l’any 
2050.

21Medi ambient

El Govern decideix 
aplicar un impost 
sobre el carboni als 
productes d’origen 
animal.

22Medi ambient

L’anunci d’una 
investigació 
governamental 
sobre « el contagi 
del pensament 
antiespecista a les 
universitats » causa 
un gran enrenou 
als mitjans de 
comunicació.

23Cultura i societat

El 25% de la població 
coneix la definició de 
sintiència.

24Cultura i societat

El Papa defensa 
el veganisme 
públicament.

25Cultura i societat

El 50% de la població 
està d’acord amb 
l’abolició de la 
ramaderia.

26Cultura i societat

París erigeix 
una estàtua de 
commemoració de 
l’alliberament animal.

27Cultura i societat





Es crea l’Observatori 
de l’especisme en una 
universitat.

28Cultura i societat

Un conegut i polèmic 
presentador de TV 
anuncia assumir el 
repte « vegà durant 1 
mes ».

29Cultura i societat

50 de cada 
100 persones 
enquestades pensen 
en un insecte 
quan se’ls demana 
nomenar un animal 
salvatge.

30Cultura i societat

L’ètica animal entra 
al programa de 
l’assignatura de 
filosofia a l’institut.

31Cultura i societat

La majoria 
d’activistes de la CGT 
utilitzen salsitxes 
vegetals per a les 
barbacoes, que 
presumeixen de ser 
« lliures de crueltat ».

32Activisme

Les associacions 
de justícia social 
(feminisme, LGBT, 
antiracisme) estan 
a favor de posar fi a 
l’explotació animal.

33Activisme

Greenpeace dóna 
suport al referèndum 
contra la ramaderia 
intensiva.

34Activisme

100.000 persones 
assisteixen a la 
Marxa pel tancament 
dels escorxadors.

35Activisme

Té lloc la primera 
vaga estudiantil pels 
drets dels animals.

36Activisme





El Partit Animalista 
aconsegueix per 
primer cop el 5% 
dels vots en unes 
eleccions a França.

37Activisme




