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1.  Lei Estatal de Protección e Benestar Animal
 Miles de animais abandonados sacrifícanse cada día nas canceiras. Propoñemos 

o fomento das adopcións e a esterilización, a educación nas escolas e as sancións 
exemplares, así como a prohibición da venda de animais en tendas para conseguir o 
Sacrificio Cero. 

2. Prohibición dos espectáculos con animais 
e abolición da tauromaquia

 Acabar cos espectáculos como corridas de touros e circos é unha das 
prioridades do Partido Animalista - PACMA. Propoñemos a prohibición de calquera 
tipo de deporte, espectáculo ou festexo onde se utilicen animais, a súa retransmisión en 
cadeas televisivas, así como a retirada de subvencións públicas, as cales se destinarán a 
fins sociais.  

3. Fin da caza
 A caza acaba coa vida de 30 millóns de animais ao ano por diversión, 

condenando ao abandono e á morte a 50.000 galgos e outros cans de caza. 
PACMA defende os dereitos dos non cazadores, ciclistas e senderistas fronte aos 
atentados contra o medio ambiente e a vida silvestre.

4. Lei estatal Contra o Cambio Climático 
 A grave contaminación ambiental e a sobreexplotación de recursos está 

destruíndo a nosa contorna. Propoñemos un plan estratéxico para reducir as emisións 
de gases de efecto invernadoiro no transporte, a produción de enerxía e o sector 
industrial.

5. Fomento do emprego e loita contra a corrupción 
 Apostamos por un novo modelo económico baseado no fomento de sectores 

como a investigación e o desenvolvemento, I+D+i, as enerxías renovables e o 
turismo de calidade. Ademais, PACMA presenta medidas concretas para erradicar a 
corrupción e a falta de transparencia.

POLOS ANIMAIS, O MEDIO AMBIENTE
   E A XUSTIZA SOCIAL

A súa voz,
 O teu VOTO


