
A dalt, l’advocat Car-
les-Joan Lorente, a la 
seu del seu despatx 
situat al carrer de la 
Salut. A baix, amb el 
seu gos Drac, que té 7 
anys. L’afecte que li va 
despertar va provocar 
la seva passió per tenir 
cura i defensar tots els 
animals: de granja, de 
circ i domèstics / VICTÒ-

RIA ROVIRA / CEDIDA

Un canvi a la vida. Així defineix 
Carles-Joan Lorente allò que li va 
passar fa uns cinc anys. Aquest ad-
vocat sabadellenc, de 32 anys aca-
bats de fer, es va preguntar: “Si 
em considero animalista i m’esti-
mo molt uns animals, per què els 
altres no els incloc dins del meu 
cercle de protecció?”. La seva res-
posta va ser clara i contundent: va 
deixar de menjar carn, peix, ous i 
llet. En definitiva, es va fer vegà.

Però Lorente ja era animalis-
ta abans, quan va adoptar el seu 

gos l’any 2011, just quan va aca-
bar la carrera de Dret a la Univer-
sitat Autònoma (UAB). En Drac 
va néixer en una camada a Barce-
lona, però des d’aleshores viu amb 
la família a Sabadell. “Està censat i 
té tots els papers en regla a la ciu-
tat”, indica. Després de canviar la 
seva alimentació i la seva mane-
ra de veure la vida, el lletrat saba-
dellenc va pensar de quina mane-
ra podia ajudar professionalment 
els animals. De fet, Lorente volia 
ser advocat des dels 14 anys. 

“Sempre m’ha tirat el sentiment 
de justícia, d’estar al costat de qui 
necessita ajuda”. Amb aquesta vo-
cació a flor de pell estava decidit a 
defensar els animals just en el mo-
ment que va obrir el despatx DL 
Advocats, amb dos companys 
més. Va llegir llibres, es va informar 
i va veure documentals, fins que va 
trobar el Màster de Dret Animal, 
que s’imparteix a la UAB. Era el 
primer màster d’aquest tipus que 
es feia a Europa. Va acabar amb un 
10 de nota i una tesina que estudia-
va el nou delicte d’abandonament 
que es va introduir a la reforma del 
Codi Penal del 2015.

A partir d’aleshores es va inte-
grar a les associacions com Libe-
ra, la Lliga Protectora d’Animals 
i Plantes de Sabadell i ADDA 
Castellar del Vallès, entre d’al-
tres. “Ofereixo el meu servei ju-
rídic de franc, perquè les enti-
tats no tenen suport econòmic”. 
A través d’aquesta tasca solidària 
s’ha trobat “de tot”. Sovint es trac-
ta d’incompliments de contrac-
tes d’adopció, és a dir, persones 
que han adoptat un animal, però 
no el vacunen, ni li posen menjar 
ni aigua. També té oberts casos 
de maltractaments d’animals als 
jutjats de Sabadell o d’altres que 
han anat per la via administrativa 
perquè les lesions no eren tan im-
portants. “Hi ha molts casos”, de-
nuncia l’advocat vestit amb una 
camisa plena de dibuixos de gi-
rafes, elefants i rinoceronts. Sap 
que la seva feina no soluciona el 
problema i apunta cap a l’educa-
ció per canviar la societat.

TRIBUNALS  Carles-Joan Lorente és un advocat 
especialitzat en Dret Animal. Col·labora amb 
diferents entitats i denuncia els maltractaments i 
l’incompliment dels contractes d’adopcions 
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Va participar fa qua-
tre anys en la redac-
ció “des de zero” de 
l’ordenança de tinen-
ça i protecció animal. 
Lorente recorda que 
l’antiga “estava fora 
de lloc”. Amb la nova 
es va voler, sense 
èxit, limitar el dret a 
la compravenda 
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