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Presentació del joc Animaline

Animalisme, alimentació vegetal, ramaderia, fins on 
arribarem a la lluita pels drets dels animals?

Animaline és un joc col·laboratiu que té com a 
objectiu provocar debats i reflexions sobre el futur 
de la societat i de la nostra relació amb els animals. 
El joc permet abordar el tema de la condició animal 
de manera entretinguda, suscitant la curiositat i 
l’expressió de diferents punts de vista.

Al joc trobareu cartes que descriuen esdeveniments 
futuristes. Cadascuna presenta un esdeveniment 
que podria passar en un futur. El joc consisteix a crear 
una línia cronològica imaginària d’esdeveniments 
futurs i debatre junts l’ordre d’ocurrència d’aquests 
esdeveniments.

Per a les persones més intrèpides, us animem a crear 
les vostres pròpies cartes d’esdeveniments futurs, 
escrivint-los sobre les cartes en blanc. La imaginació 
al poder!



Materials

• 37 cartes Esdeveniment

Nombre de jugadors

De 2 a 6

REGLES DEL JOC

Bases del joc

El joc consisteix a reflexionar cooperativament sobre 
l’ordre cronològic d’un conjunt d’esdeveniments que 
suposem que passaran en un futur.

Així, els jugadors crearan una línia cronològica 
a partir d’esdeveniments futuristes, decidint si 
l’esdeveniment de la carta escollida a cada torn 
succeirà abans o després dels esdeveniments ja 
situats a la línia cronològica.



Desenvolupament d’una ronda

1. El jugador amb el torn de partida agafa una carta 
Esdeveniment de dalt de la baralla i la llegeix en veu 
alta. Assumim que lʼesdeveniment esmentat passarà 
en un futur.

2. Tots els jugadors debaten sobre la posició de la nova 
carta Esdeveniment a la línia temporal imaginada: es 
pot col·locar a l’extrem dret o esquerre de la mateixa, 
o entre dues cartes qualssevol ja situades. D’aquesta 
manera, s’acaba formant una línia cronològica futura 
amb les cartes. S’ha de col·locar totes les cartes 
agafades de la baralla a la mateixa línia cronològica.

3. En cas de desacord, el jugador amb el torn de partida 
ha de decidir la posició de la carta en qüestió. Haurà 
d’explicar les raons de la seva elecció, que no serà 
qüestionada.

Si hi ha 10 cartes sobre la línia cronològica, la partida 
sacaba. En cas contrari, o si tots els jugadors volen 
continuar, el torn passa a la persona de l’esquerra i 
comença una nova ronda.

Preparació d’una partida

Després de remenar la baralla de cartes Esdeveniment, 
s’agafa la primera carta de la baralla i es col·loca amb 
la cara visible al centre de la taula. Una persona llegeix 
lesdeveniment de la carta en veu alta.

Comença el torn el jugador més jove.





Carta

1
El Govern dissol les associacions pro-drets 
dels animals més importants

El 2019, el govern francès va crear la cèl·lula Démeter, 
composta per policies, per vigilar les activitats dels activistes 
que s’oposen a l’organització actual del sistema de producció 
d’aliments. Els activistes ecologistes i els animalistes són 
l’objectiu principal d’aquesta cèl·lula. Per tant, és concebible 
que s’acumulin expedients prou incriminatoris com perquè el 
govern decideixi dissoldre determinades associacions.

Govern i institucions
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1
Govern i institucions

Carta

2
El Ministeri d’Agricultura aprova una llei 
que prohibeix a les associacions pro-
veganisme impartir conferències a les 
escoles.

El 2019, el Ministeri d’Educació i el Ministeri d’Agricultura 
francesos van escriure una carta als directors de les escoles 
convidant-los a rebutjar les sol·licituds de l’associació L214 
(una associació pro-drets dels animals) per intervenir a les 
escoles. La motivació del Ministeri d’Agricultura, que va 
iniciar la mesura, és que defensa els interessos dels pagesos i 
ramaders en lloc dels dels ciutadans francesos, i L214 perjudica 
els interessos dels ramaders. En aquesta carta s’aconsellava 
als directors dels centres escolars que afavorissin les 
intervencions de les organitzacions que han signat un acord 
(és a dir, que han elaborat el material educatiu en col·laboració 
amb el sistema educatiu nacional) i es retreia a L214 que 
no hi estigués subscrita (cosa que no li impedeix proposar 
intervencions als centres escolars). Els professionals de la 
ramaderia també proposen intervencions a les escoles i no 
estan subvencionats. Tot i això, el govern no ha desaconsellat 
als directors de les escoles que els convidin. Doble moral?

Govern i institucions

Descripció



Carta

3
Un partit autoritari i reaccionari arriba al 
poder.

Els règims autoritaris:

· Posseeixen una visió del món jerarquitzada.

· Valoren la tradició.

· Veuen amb mals ulls la dissidència social.

És probable, doncs, que l’ascensió al poder d’un règim autoritari 
suposi un fre per al moviment pels drets dels animals (i altres 
lluites socials).

Govern i institucions
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Govern i institucions

Carta

4
Creació d’un Ministeri de la Condició 
Animal

A França no hi ha cap ministeri o secretaria d’estat dedicat 
al benestar animal. Per tant, les mesures de benestar animal 
han de ser aplicades principalment pel Ministeri d’Agricultura 
i Alimentació i el Ministeri de Transició Ecològica. El fet que 
el Ministeri d’Agricultura i Alimentació sigui un dels principals 
actors en aquesta qüestió és problemàtic per als animals, ja 
que defensa sobretot els interessos dels agricultors. A Bèlgica 
hi ha 3 ministres de benestar animal (1 a cada regió) que 
tenen igualment altres responsabilitats, però que no estan 
relacionats amb la ramaderia. I segons una enquesta de l’IFOP 
(Institut Français d’Opinion Publique) del 2018, el 71% dels 
francesos estan a favor que la protecció dels animals s’inclogui 
al títol d’un ministeri, per exemple, el de Medi Ambient i 
Protecció dels Animals.

Govern i institucions

Descripció



Carta

5
Un país aprova per primer cop la prohibició de 
l’explotació animal.

L’abolició de l’explotació animal significaria posar fi a totes les 
pràctiques perjudicials per als animals: la ramaderia (terrestre 
i aquàtica), la pesca, la caça, els espectacles (circs, curses 
de braus, aquaris) i l’experimentació amb animals. L’abolició 
només pot ser la culminació d’un llarg procés compost per 
molts passos intermedis, com la prohibició de les curses 
de braus, la caça, la promulgació de lleis més estrictes de 
protecció dels animals, l’augment del nombre de vegetarians 
i vegans, la progressiva reducció de la ramaderia, l’augment 
dels debats sobre qüestions relacionades amb els animals, 
l’abolició de la ramaderia industrial, etc. I, per descomptat, hi 
ha d’haver una majoria ciutadana a favor d’aquesta decisió! 
L’efecte d’una decisió en un país pot tenir un efecte dòmino: 
per exemple, durant els debats sobre el matrimoni igualitari, un 
dels arguments esgrimits pels seus partidaris era que França 
estava quedant enrere respecte a altres països europeus.

Govern i institucions

Descripció
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Govern i institucions

Carta

6
París adopta mètodes no letals per 
controlar la població de rates de la ciutat.

Només els animals domèstics, els animals salvatges 
mantinguts en captivitat i els animals d’espècies protegides 
es beneficien de certes proteccions legals. Les rates no entren 
a cap d’aquestes categories. De fet, estan classificades 
com a « espècies causants de perjudicis », és a dir, plagues, 
i s’exterminen amb anticoagulants. Aquest tipus de verí es 
fa servir perquè la mort es produeix diversos dies després 
de la ingestió, de manera que altres rates no estableixen la 
connexió entre el menjar que ha ingerit la seva companya 
i la seva mort. Però els anticoagulants causen la mort per 
hemorràgia interna, que és molt dolorosa. L’associació 
Animaux Zoopolis de París advoca per la recerca de mètodes 
no letals per conviure pacíficament amb les rates sense fer-
los mal (mètodes anticonceptius, plans urbanístics).

Govern i institucions

Descripció



Carta

7
La majoria de les ciutats del món tenen 
colomars anticonceptius destinats a regular la 
població de coloms sense matar-los.

Els coloms, igual que les rates, solen ser percebuts com una 
molèstia per a gran part de la ciutadania. Entre els mètodes 
de control de la població d’aquests animals hi ha mètodes 
letals i no letals. Els colomars anticonceptius formen part dels 
mètodes no letals, i consisteixen a sacsejar els ous per aturar-
ne el desenvolupament o esterilitzar els coloms donant-los 
llavors anticonceptives. Encara que aquest mètode encara 
no està gaire estès, diverses ciutats com París o Barcelona 
l’utilitzen per regular la població de coloms de manera eficaç.

Govern i institucions

Descripció
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Govern i institucions

Carta

8
Després de l’incendi d’un escorxador per 
part d’activistes pels drets dels animals, 
el Govern equipara el veganisme amb el 
terrorisme.

Un informe parlamentari del 2019 sobre radicalització i 
extremisme a França va comparar el veganisme amb el 
gihadisme islàmic. L’únic acte de violència que es pot atribuir 
als animalistes és el vandalisme (per exemple, als aparadors 
de les carnisseries), actes que la majoria d’animalistes 
condemnen. Per tant, si alguns activistes animalistes 
cometessin un delicte tan greu, és possible que un informe 
parlamentari qualifiqués el veganisme com una amenaça 
important per a la seguretat nacional.

Govern i institucions

Descripció



Carta

9
Un decret estableix que els gats i gossos 
seran acceptats als llocs de treball.

Els ajuntaments de Grenoble i Suresnes han autoritzat els 
seus treballadors a portar els gossos a la feina durant un any, 
de manera experimental. Cal tenir en compte que aquesta 
mesura es podria generalitzar i estendre a altres animals.

Govern i institucions

Descripció

10



9
Govern i institucions

Carta

10
La producció de carn de laboratori a 
França queda prohibida després de les 
protestes de lobbys i de l’opinió pública.

La carn de laboratori es produeix multiplicant cèl·lules 
musculars en un medi nutritiu per obtenir carn. Els animals 
dels quals s’extreuen les cèl·lules viuen en refugis, aquesta 
extracció és indolora i n’hi ha prou amb una sola extracció per 
cultivar grans quantitats de carn. Per tant, aquesta tecnologia 
permet obtenir carn animal sense causar patiment ni matar 
animals. A més, la producció de carn cultivada consumeix 
menys recursos, ocupa menys espai i contamina menys que 
la ramaderia. El sector ramader tem la competència daquesta 
tecnologia tot i que encara estigui en fase de desenvolupament. 
A principis de la dècada dels 2000, els OGM van ser prohibits 
a Europa per la pressió popular. El rebuig als OGM es basava 
principalment en la idea que els OGM no eren naturals. Per tant, 
és possible imaginar una prohibició de la carn de laboratori 
per motius similars. A més, el 2020 el ministre d’Agricultura 
francès, Julien Denormandie, va dir a Twitter: «  És aquesta 
realment la societat que volem per als nostres fills? Jo dic que 
NO. Ho dic clarament: la carn ve dels vius, no dels laboratoris: 
Compti amb mi perquè la carn a França segueixi sent natural 
i mai artificial. »

Alimentació

Descripció



Carta

11
Els serveis públics de restauració han d’oferir 
un menú vegà diari.

La restauració col·lectiva, incloent-hi tant la restauració 
pública com la privada, és el conjunt d’entitats que ofereixen 
menjars fora de casa (menjadors escolars, empreses, hospitals, 
residències…). Atès que la ramaderia és responsable del 
18% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a França, 
el projecte de llei sobre el clima votat el 2021 preveu fer 
obligatòria l’opció vegetariana als menjadors públics a partir 
del 2023. Podríem veure una proposta daquest tipus respecte 
a una opció vegana, i que inclogui la restauració privada?

Alimentació

Descripció
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Alimentació

Carta

12
Una gran cadena de supermercats 
(com Carrefour) decideix oferir només 
productes vegans.

Els productes vegans són cada vegada més presents als 
supermercats. Des del 2017, el grup Casino ha obert 5 botigues 
totalment veganes a través de la seva filial Naturalia Vegan, 
que no es limita a vendre productes d’alimentació. Carrefour 
no ven ous de gallines engabiades sota la seva marca des del 
2020 (igual que la majoria cadenes) tot i que no hi està obligat 
legalment. De la mateixa manera, podem imaginar que un 
dia una gran cadena de supermercats decideixi oferir només 
productes vegans, encara que no hi hagi cap llei que l’obligui 
a fer-ho.

Alimentació

Descripció



Carta

13
La carn de laboratori arriba als supermercats.

La carn de laboratori es produeix multiplicant cèl·lules 
musculars en un medi nutritiu per obtenir carn. Els animals 
dels quals s’extreuen les cèl·lules viuen en refugis, aquesta 
extracció és indolora i n’hi ha prou amb una sola extracció per 
cultivar grans quantitats de carn. Per tant, aquesta tecnologia 
permet obtenir carn animal sense causar patiment ni matar 
animals.

Alimentació

Descripció
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Alimentació

Carta

14
Els supermercats venen menjar per a gats 
elaborat amb carn cultivada de ratolí.

La carn de laboratori es produeix multiplicant cèl·lules 
musculars en un medi nutritiu per obtenir carn. Els animals 
dels quals s’extreuen les cèl·lules viuen en refugis, aquesta 
extracció és indolora i n’hi ha prou amb una sola extracció per 
cultivar grans quantitats de carn. Per tant, aquesta tecnologia 
permet obtenir carn animal sense causar patiment ni matar 
animals. Hi ha pinsos d’origen vegetal adequats per a gats. 
Els estudis demostren que els gats alimentats amb aquest 
tipus de pinso són tan sans com els altres. Tot i això, algunes 
persones són reticents a alimentar els seus gats amb aliments 
d’origen vegetal. El pinso elaborat amb carn de laboratori seria 
una alternativa ètica al pinso elaborat amb animals procedents 
de granges industrials.

Alimentació

Descripció



Carta

15
Per llei, els substituts de productes d’origen 
animal han d’estar suplementats amb 
vitamina B12.

Els vegans prenen suplements de vitamina B12 perquè no 
es troba a les plantes. Si el nombre de vegans augmenta 
i/o els omnívors redueixen dràsticament el seu consum de 
productes d’origen animal, el govern podria decidir que fos 
obligatori enriquir alguns aliments amb vitamina B12. A molts 
països, entre els quals França, ja hi ha polítiques públiques de 
complements alimentaris. Per exemple, la sal de taula està 
enriquida amb iode, mentre que en alguns països els cereals 
estan enriquits amb vitamina B9. Alguns països fins i tot 
fluoritzen l’aigua de l’aixeta per prevenir les càries.

Alimentació

Descripció
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Alimentació

Carta

16
Les botigues d’esport principals venen 
proteïna en pols a base d’insectes.

Des del punt de vista econòmic i ecològic, la cria d’insectes es 
defensa com una alternativa sostenible a la cria d’animals més 
grans: té una millor taxa de conversió de proteïna vegetal a 
proteïna animal i podria permetre la reutilització dels residus 
alimentaris. Actualment no se sap amb certesa si els insectes 
són capaços de sentir dolor, però tenint en compte el nombre 
d’insectes necessaris per produir 1 kg de farina d’insecte, la 
seva cria podria suposar una font enorme de patiment.

Alimentació

Descripció



Carta

17
Augment massiu de les subvencions als 
productors de llegums.

Els llegums (llenties, mongetes, cigrons, soja, etc.) són 
coneguts pel seu valor nutricional (rics en proteïnes, fibra 
i micronutrients) i ecològic, ja que no emeten gaires gasos 
d’efecte hivernacle i poden fixar el nitrogen de l’aire al sòl 
(especialment útil als sistemes de rotació de cultius per limitar 
l’ús de fertilitzants sintètics). Històricament centrals en 
múltiples dietes arreu del món, han estat substituïts en gran 
mesura als països anomenats « desenvolupats » pel consum 
de productes d’origen animal, i avui dia continuen sent una de 
les millors alternatives a la ramaderia.

Alimentació

Descripció
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Alimentació

Carta

18
La carn de laboratori passa a ser més 
barata que la procedent de l’explotació 
animal.

La carn de laboratori es produeix multiplicant cèl·lules 
musculars en un medi nutritiu per obtenir carn. Els animals 
dels quals s’extreuen les cèl·lules viuen en refugis, aquesta 
extracció és indolora i n’hi ha prou amb una sola extracció 
per cultivar grans quantitats de carn. Per tant, aquesta 
tecnologia permet obtenir carn animal sense causar patiment 
ni matar animals. Actualment el cost de la producció de carn 
de laboratori és molt elevat, atès que ara per ara només hi ha 
prototips o assaigs comercials que es reserven a restaurants 
gastronòmics selectes amb l’objectiu és comprovar-ne 
l’interès i la viabilitat. Quan es produeixi a gran escala, la 
carn de laboratori pot ser algun dia més barata que la carn 
procedent de l’explotació animal.

Alimentació

Descripció



Carta

19
L’escassetat de recursos provoca un descens 
de la producció agrícola.

L’agricultura actual maximitza el rendiment mitjançant l’ús 
de grans quantitats de recursos renovables (com l’aigua de 
reg) i no renovables (com el petroli, el gas natural i els fosfats) 
per produir fertilitzants sintètics. Quan aquests recursos no 
renovables s’esgotin, i quan l’escalfament global augmenti el 
nombre de sequeres i onades de calor, el rendiment agrícola 
disminuirà. Quan això passi, si no ho hem fet abans, ens veurem 
obligats a reduir massivament l’activitat ramadera per evitar 
les fams. La ramaderia desaprofita recursos agrícoles ja que, 
per exemple:

· 2/3 de la producció agrícola mundial es destinen a l’alimentació 
del bestiar

· Es necessita entre 4,5 i 7 quilos de plantes per obtenir 1 quilo 
de carn

Nota: Els fems animal no són una font primària de nutrients 
per a l’agricultura. El nitrogen, el fòsfor i el potassi dels fems 
procedeixen de les plantes que han menjat els animals.

Medi ambient

Descripció
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Medi ambient

Carta

20
Un virus mutant de la grip procedent 
de granges porcines mata centenars de 
milers de persones.

El 60% de les malalties infeccioses i el 75% de les malalties 
emergents són zoonosis, és a dir, malalties que han passat 
dels animals a les persones. Per exemple, el Covid-19 era un 
virus que afectava ratpenats i pangolins, que va mutar i es 
va transmetre als humans. La transmissió entre espècies és 
facilitada pel contacte entre humans o animals domèstics i 
animals salvatges, i per l’elevada concentració d’animals a les 
granges, que contribueix a la mutació dels virus i a l’aparició de 
variants transmissibles als humans.

Medi ambient

Descripció



Carta

21
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.

A la COP21 celebrada a París a finals de 2015, els Estats es 
van comprometre a prendre les mesures necessàries perquè 
l’escalfament global no superi els +2°C el 2100 respecte a l’era 
preindustrial (abans del 1850). La ramaderia és responsable del 
18% de les emissions franceses de gasos d’efecte hivernacle 
(CO2, òxid nitrós i metà). Per això, per combatre l’escalfament 
global és imprescindible reduir l’activitat ramadera. L’agència 
governamental francesa ADEME, responsable de qüestions 
mediambientals, recomana que el govern redueixi a la meitat 
l’activitat ramadera per a l’any 2050. El grup de reflexió 
The Shift Project recomana que la producció i el consum de 
productes d’origen animal es redueixin almenys a un terç. 
Ni ADEME ni The Shift Project creuen que els seus objectius 
siguin ideals, sinó que són un compromís entre allò que caldria 
i allò que pot ser socialment acceptable.

Medi ambient

Descripció
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Medi ambient

Carta

22
El Govern decideix aplicar un impost sobre 
el carboni als productes d’origen animal.

La ramaderia és responsable del 18% de les emissions franceses 
de gasos d’efecte hivernacle (CO2, òxid nitrós i metà). 
L’impost sobre el carboni és una eina recomanada per molts 
economistes per desincentivar l’ús de productes amb altes 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. Actualment, l’impost 
sobre el carboni afecta principalment els combustibles fòssils 
(carbó, petroli, gas). Algunes de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle de la ramaderia es deuen a l’ús de combustibles 
fòssils, però la majoria tenen altres causes:

· L’ús de fertilitzants nitrogenats per alimentar el bestiar emet 
òxid nitrós.

· Els fems emeten òxid nitrós i metà.

· Finalment, els animals de granja, especialment els remugants, 
eructen metà.

Per tant, pot semblar lògic aplicar un impost específic sobre el 
carboni als productes d’origen animal.

Medi ambient

Descripció



Carta

23
L’anunci d’una investigació governamental 
sobre « el contagi del pensament 
antiespecista a les universitats » causa un 
gran enrenou als mitjans de comunicació.

L’especisme és la discriminació dels individus en base a l’espècie 
a la qual pertanyen, i les persones anomenades antiespecistes 
s’oposen a aquesta discriminació. Els humans estem 
protegits per lleis, mentre que nosaltres podem fer gairebé 
qualsevol cosa amb els animals: inseminar-los, alimentar-los 
forçadament, confinar-los, mutilar-los, matar-los... l’única 
prohibició són les crueltats purament gratuïtes, és a dir, les 
que no són jutjades necessàries per a l’ús a què es destina un 
animal. Els qui s’oposen a l’antiespecisme afirmen que aquest 
tindria conseqüències aterridores, com ara la destrucció dels 
fonaments de la dignitat humana. El 2021, el govern francès 
va posar en marxa una investigació sobre l’islamisme a les 
universitats, en considerar que aquesta ideologia és molt 
perillosa. Encara que això no tingui aparentment res a veure 
amb l’antiespecisme, és plausible que el govern pugui fer una 
investigació similar sobre l’antiespecisme a les universitats.

Cultura i societat

Descripció
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Cultura i societat

Carta

24
El 25% de la població coneix la definició de 
sintiència.

La paraula sintiència en francès va entrar al diccionari 
Larousse el 2020: «  n.f. (del llatí sentiens, sentiment). Per a 
un ésser viu, la capacitat de sentir emocions, dolor, benestar, 
etc., i de percebre subjectivament el seu entorn i les seves 
experiències vitals  ». Els diccionaris afegeixen una paraula 
quan el seu ús esdevé habitual. De moment, la sintiència és 
utilitzada sobretot en el context de la causa animal, però cal 
pensar que el seu pot acabar estenent-se. La pregunta és: fins 
a quin punt serà conegut aquest terme?

Cultura i societat

Descripció



Carta

25
El Papa defensa el veganisme públicament.

Les declaracions del Papa sobre qüestions socials són seguides 
amb gran interès als mitjans de comunicació. A més, el Papa és 
una figura molt influent entre els catòlics. El cristianisme és 
una religió antropocèntrica, però també promou la compassió, 
per la qual cosa el Papa podria defensar el veganisme per 
compassió cap als animals, o per altres raons com l’ecologisme, 
ja que, per exemple:

· La sobrepesca podria portar al col·lapse de la biodiversitat 
marina.

· El 15% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a nivell 
global es deuen a la ramaderia.

· El 80% de la desforestació de l’Amazones es deu a la ramaderia.
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El 50% de la població està d’acord amb 
l’abolició de la ramaderia.

En general, l’animalisme té dues posicions majoritàries: 1) el 
benestarisme, que pretén millorar les condicions de vida i de 
matança dels animals de granja sense qüestionar l’explotació 
animal en si mateixa; i 2) l’abolicionisme, que pretén posar 
fi a l’explotació animal (cria , caça, pesca, tauromàquia, 
etc.). Les enquestes encarregades per l’Institut Sentience 
(2017) i l’associació Tier im Fokus (2018) revelen que una part 
important i creixent de la població nord-americana i suïssa 
és receptiva a les reivindicacions abolicionistes: el 49% dels 
adults nord-americans enquestats afirmaven estar a favor 
de la prohibició de les granges industrials, el 47% a favor de la 
prohibició dels escorxadors i el 33% a favor de la prohibició de 
la criança d’animals, mentre que el 17% de la població suïssa 
voldria tancar tots els escorxadors del país. A França, el 82% de 
la ciutadania estaria a favor de prohibir la ramaderia intensiva.
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París erigeix una estàtua de commemoració 
de l’alliberament animal.

Alliberament animal és el títol del llibre de Peter Singer que 
el 1975 no només plantejava, teoritzava i criticava la noció 
d’especisme, sinó que també descrivia l’estat de la condició 
animal a la seva època, defensava el veganisme ètic i demanava 
la fi del tracte injust als animals. Aquest és també l’horitzó 
desitjat pels antiespecistes: que qualsevol individu sensible 
tingui el dret que els seus interessos siguin considerats 
seriosament i en igualtat de condicions amb els dels altres, 
independentment de la seva espècie.
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Es crea l’Observatori de l’especisme en 
una universitat.

L’especisme és la discriminació dels individus en base a 
l’espècie a la qual pertanyen, i té per conseqüència una 
dolència moral. Els humans estem protegits per lleis, 
mentre que nosaltres podem fer gairebé qualsevol cosa 
amb els animals: inseminar-los, alimentar-los forçadament, 
confinar-los, mutilar-los, matar-los... l’única prohibició són 
les crueltats purament gratuïtes, és a dir, les que no són 
jutjades necessàries per a l’ús a què es destina un animal. És a 
dir, està prohibit fer patir un animal sense motiu, però es pot 
fer si és útil per al criador. Per exemple, es castra els garrins 
mascles sense anestesiar-los, perquè cuinar la carn d’un porc 
mascle no castrat pot desprendre una olor desagradable per 
al consumidor. No anestesiar els animals abans de la castració 
es justifica per imperatius econòmics (seria massa car per al 
ramader). L’especisme també porta a un tracte diferenciat cap 
a un animal en funció de si és de companyia, de cria o salvatge, 
fins i tot dins de la mateixa espècie (per exemple, els conills). 
Hi ha observatoris del racisme, l’homofòbia i el sexisme: hi 
haurà algun dia observatoris de l’especisme?
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Un conegut i polèmic presentador de TV 
anuncia assumir el repte « vegà durant 1 
mes ».

El Challenge22+ ofereix un conjunt de consells, receptes i 
informació sobre com menjar vegà durant 22 dies (el temps 
necessari per adoptar un nou hàbit). Un presentador famós 
podria fer que es parlés sobre el tema si acceptés un repte 
així. Un periodista de madmoizelle.com, per exemple, es va 
apuntar al Veggie Challenge el 2020.
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50 de cada 100 persones enquestades 
pensen en un insecte quan se’ls demana 
nomenar un animal salvatge.

Si demanem avui dia a 100 persones que anomenin un animal 
salvatge, és probable que gairebé totes pensin en un animal 
gran, sovint un mamífer, i a més en un mamífer carismàtic, 
que ocupi un lloc especial al nostre imaginari, com un cérvol, 
una daina, un tigre, o un lleó. Tot i això, la majoria dels animals 
salvatges no són mamífers, sinó insectes. Canviarà la nostra 
representació de la natura fins al punt en què pensem primer 
en els animals més nombrosos i no en els més carismàtics?
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L’ètica animal entra al programa de 
l’assignatura de filosofia a l’institut.

L’ètica animal és una branca de la filosofia moral que estudia 
l’estatus moral dels animals no humans i, a partir d’aquí, els 
deures dels humans cap a ells (és moral criar, matar i fer patir 
un animal per menjar-se’l? I fins a quin punt podem sacrificar 
un animal per a l’experimentació científica?). Es tracta d’un 
camp de reflexió que ha prosperat des de la publicació, el 1975, 
del llibre Alliberament Animal, de Peter Singer. L’auge de l’ètica 
animal està estretament relacionat amb el dels moviments 
pels drets dels animals i la seva igualtat.
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La majoria d’activistes de la CGT utilitzen 
salsitxes vegetals per a les barbacoes, que 
presumeixen de ser « lliures de crueltat ».

Els sindicalistes lluiten contra lexplotació dels treballadors. 
Defensaran algun dia els sindicalistes als animals? Aquesta 
idea no és tan òbvia: per exemple, Marx, un dels pares 
fundadors del socialisme, va al·ludir als protectors d’animals 
per la seva suposada condició de burgesos. Altres activistes 
socialistes veien més aviat la condició animal com la d’una 
classe oprimida que calia defensar contra els poderosos.
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Les associacions de justícia social (feminisme, 
LGBT, antiracisme) estan a favor de posar fi a 
l’explotació animal.

Actualment, activistes de les lluites socials utilitzen eslògans 
com ara « no som animals » o « denuncia el teu porc », i serveixen 
carn per defecte als seus actes. En resum, no s’esforcen per no 
perjudicar els animals. Tot i això, la convergència de lluites és 
un tema comú als debats activistes. Es tracta de preguntar-
se, quan hom s’involucra en una causa, quines altres lluites 
s’ha de respectar o fins i tot fomentar. Per exemple, es 
demana a la lluita feminista que no perpetuï el racisme, i a la 
lluita antiracista que no perpetuï el sexisme. També s’exigeix   a 
l’activisme pels animals que no perjudiquin les lluites socials. 
Per exemple, l’organització PETA ha estat molt criticada 
per utilitzar fotos de dones nues en algunes de les seves 
campanyes de sensibilització, ja que aquestes perpetuen el 
sexisme. Per tant, caldria esperar que les associacions de 
justícia social evitessin perjudicar la lluita animalista. Arribarà 
el dia en què considerin l’animalisme com una causa tan noble 
com la seva pròpia i es pronunciïn a favor seu?
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Greenpeace dóna suport al referèndum 
contra la ramaderia intensiva.

La noció de justícia climàtica, la idea que els éssers humans 
no són iguals quan es tracta de les conseqüències del canvi 
climàtic, vincula la lluita pel clima amb les lluites socials. 
De moment, les associacions ecologistes no es posicionen 
realment a favor dels animals presentant-los com a víctimes 
del canvi climàtic: o s’oposen a la ramaderia presentant 
els efectes nocius per al clima i el medi ambient, més que 
el patiment animal que provoca, o bé es preocupen per la 
desaparició d’espècies d’animal, més que no pas pel patiment 
dels animals que desapareixen en tant que individus.
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100.000 persones assisteixen a la Marxa pel 
tancament dels escorxadors.

La Marxa pel tancament dels escorxadors és la principal 
protesta contra la ramaderia i els escorxadors. El 2018 va 
tenir lloc a 35 ciutats de tot el món. La marxa de París va 
reunir 3.500 manifestants; la de Tolosa, 500. Aquesta marxa 
defensa la idea que la cria i el sacrifici d’animals són injustos i 
han de ser legalment abolits. Els seus organitzadors històrics 
a França, com Yves Bonnardel, creuen que no es posarà fi a la 
ramaderia convencent els consumidors un per un que es facin 
vegans, sinó mitjançant reivindicacions polítiques adreçades 
a la ciutadania. Així, la lluita antiespecista seria com la lluita 
contra l’escalfament global: l’esforç ha de ser col·lectiu, no ens 
podem conformar amb « petits gestos » individuals.

· La majoria de la ciutadania està a favor de les mesures 
contra el canvi climàtic, però té dificultats per restringir el seu 
consum personal en un món consumista.

· 1/3 dels nord-americans es declaren contraris a la ramaderia 
i els escorxadors, però només el 5% són realment vegetarians 
o vegans.

· El 82% dels francesos es declaren contraris a la ramaderia 
industrial, però la majoria compren productes d’aquest tipus.
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Té lloc la primera vaga estudiantil pels 
drets dels animals.

Segons una enquesta realitzada el 2020, els joves estan 
especialment interessats pel vegetarianisme: el 83% diu 
que distingeix entre vegetarianisme, alimentació vegetal i 
veganisme. El 8% diu que és vegetarià o vegà, el 3% pescetarià 
i el 17% flexitarià. A més, la principal raó per adoptar aquests 
canvis sembla ser la causa animal, fins i tot abans que la causa 
climàtica. Entre els vegetarians i els vegans, gairebé la meitat 
diria que s’oposa a l’especisme. Per tant, hi ha una tendència 
cap a tenir en compte la condició animal.
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El Partit Animalista aconsegueix per primer 
cop el 5% dels vots en unes eleccions a França.

El Partit Animalista és un partit monotemàtic, és a dir, el seu 
programa només fa referència a qüestions relacionades amb 
els animals. Actualment, la seva principal vocació és revelar 
l’interès dels francesos per la causa animal a través del vot 
per animar altres partits a defensar propostes serioses a favor 
del benestar animal. França no és l’únic país amb un partit 
animalista: n’hi ha més de quinze al món. El Partit Animalista 
francès va obtenir el 2,2% dels vots a les eleccions europees 
del 2019.
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