
 

Al Pas del Llop - Marxa en defensa del llop  21 octubre 2017 

Manifest Llop Viu! 

És 21 d’octubre, no és qualsevol dia. Som a la tardor. Som en aquell moment de l’any en què se’ns 

glaça el cor perquè s’obre la veda per matar llops. Per això estem avui aquí, per això estem en el cim 

d’aquest preciós paratge del Montseny, per defensar junts la vida del llop. I està amb nosaltres, també, 

representant a tots els seus congèneres, la lloba Lupus, dessagnant-se, ferida per l’absència de llops 

udolant en aquestes terres. Ferida pels que creen fronteres de bales, paranys i verins que impedeixen 

a llops del Nord i del Sud transitar per aquestes terres. Ferida per la sang de llop vessada a totes les 

terres.  

Al llop se’l mata per diners, se’l mata per vots, se’l mata per ignorància i pel plaer de matar. Al llop se’l 

mata perquè ÉS el llop. 

Tots els que estimem la natura i el respecte per la vida de tots els éssers vius, tenim en la figura del llop 

al més alt representant de l’equilibri, la sostenibilitat i la funcionalitat ecològica, però també de la 

llibertat i la lluita. 

Lluitem nosaltres també pel llop. Lluitem nosaltres com lluita ell, dia a dia, per sobreviure al cruel destí 

que l’home li ha marcat. Està a les nostres mans canviar aquest destí. 

Sabem que els polítics només es mouran si la nostra pressió, la pressió social, és més gran que la 

pressió que fan caçadors i alguns ramaders. La nostra força és la nostra unió, és la nostra determinació 

i és la nostra voluntat ferma de forçar a polítics, tècnics i gestors a canviar la legislació i gestió 

d’aquesta espècie. 

Estem en el camí. La pressió social està forçant el canvi. El passat mes de maig el Congrés va aprovar 

en Comissió Parlamentària instar al Govern a protegir legalment el llop ibèric en tot el territori 

espanyol. Un nou pas. Un pas decisiu.  

Però cal avançar. Cap pas enrere. Persistim junts amb decisió i forcem al govern del PP a fer efectiu el 

mandat del Congrés.  

El llop té dret a viure, no perquè ho diguem les entitats conservacionistes; no perquè ho diguin el 

Conveni de Berna o la Cumbre de la Tierra; ni tan sols perquè ho digui la llei. 

El llop té dret a viure perquè és inherent al llop, i a tots els éssers vius, el dret a la vida. I l’home no té 

en absolut la potestat de vulnerar aquest dret fonamental. 

Com deia Leonardo de Vinci “arribarà un dia, en què els homes veuran l’assassinat d’un animal com 

ara veuen el d’un home.” 

Que arribi ja!   

 Llop Viu! 


