Amposta, 21 d’Abril 2021

Des de l'Associació Tots Som Poble, en veure que les circumstàncies tan excepcionals que
estem vivint des de fa més d'un any no han donat pas a cap canvi substancial pel que fa al discurs
polític al voltant dels actes taurins en les festes d’Amposta i que vostè, com a representant polític
a l'Ajuntament en té una part de responsabilitat, hem considerat apel∙lar a la seva consciència com
persona perquè tingui present aquesta declaració a l'hora de promoure i subvencionar els
diferents actes taurins.
El 7 de juliol del 2012 a la Universitat de Cambridge, 13 científics d'institucions com Calthec,
el MIT o l'Institut Max Planch amb presència del científic Stephen Hawking van signar un manifest
afirmant l'existència de consciència en els animals. LA DECLARACIÓ DE CAMBRIDGE SOBRE LA
CONSCIÈNCIA (CambridgeDeclaration on Consciousness).
"Vam decidir arribar a un consens i fer una declaració per al públic que no és científic. És
obvi per a tots en aquesta sala, que els animals tenen consciència, però no és obvi per a la resta de
món. No és obvi per a la resta del món occidental ni el llunyà Orient. No és una cosa òbvia per a la
societat.
"DECLARACIÓ:
"L'absència d'un neocòrtex no sembla prevenir que un organisme experimenti estats
afectius. Evidència convergent indica que els animals no humans posseeixen els substrats
neuroanatòmics, neuroquímics i neurofisiològics d'estats conscients, així com la capacitat
d'exhibir comportaments deliberats. Per tant, el pes de l'evidència indica que els éssers humans
no són els únics que posseeixen els substrats neurològics necessaris per generar consciència.
Animals no humans, incloent‐hi tots els mamífers i ocells, i moltes altres criatures, incloent‐hi els
pops, també tenen aquests substrats neurològics".
Científics com Stephen Hawking, lliures de sospita de cap tendència política, NO NOMÉS
donen per suposat que els animals pateixen sinó que a més, són conscients del seu patiment”.
El món científic ens està dient que el canvi climàtic canviarà radicalment les nostres vides
d'aquí poc i que, entre altres coses, la forma com l'espècie humana està tractant a la resta d'éssers
vius, en concret els animals, ens comença a passar factura.
En el moment de crisi actual, l'abocament de recursos econòmics públics en benefici del
lobby taurí i d'una petita part de la població per fer una festa basada en el maltractament i el
patiment dels bous, ho ha rebutjat la majoria de la població catalana. Així es va demostrar amb
l'aprovació de la proposta de resolució presentada al Govern pel Parlament de Catalunya el dia 26‐
9‐2019.
L’any 2021, en plena pandèmia mundial i amb la ruïna econòmica de bona part de la gent
treballadora i amb una societat que té un gran dèficit de salut física i emocional i on la cultura
fonamental agonitza amb comptades subvencions, té sentit que els polítics d'aquestes terres
s'enroquen i ens vulguin fer creure que gastant al voltant de 250.000€ a les Terres de l'Ebre en
actes de maltractament animal amb bous embolats i capllaçats millorarà la qualitat de vida dels
ciutadans?

A Catalunya, i a les Terres de l’Ebre, un 81,3% de la població considera que els correbous
són maltractament animal, un 85,5% no considera justificat que les administracions destinin diners
públics a la realització de correbous, i un 75% està d’acord que el Parlament de Catalunya
prohibeixi i els Correbous. Per què una part petita de la població de les comarques del Baix Ebre i
del Montsià ha de condicionar la voluntat de tota la resta?
Què fa que la majoria de la població catalana i els seus representants polítics al Parlament
avancin cap a valors positius de respecte als animals mentre que aquí, en dues comarques del sud:
Baix Ebre i Montsià, una part, que no la majoria de la població, segueix defensant unes tradicions
involucionistes que troben divertiment en utilitzar els bous en actes vexatoris, cruels i de
maltractament?
Alguns dels nostres representants polítics mostren una declarada postura a favor d'aquests
actes taurins, altres fugen d’estudi en declaracions ambigües sense cap condemna, i d’altres no
gosen posicionar‐se clarament en contra. Ens dol no sentir‐nos representants per cap d’ells.
Podran disfressar aquests actes dient que són cultura o tradició, però no oblidin que la
cultura sense valors humanístics no fa avançar una societat. En quant a les tradicions, la història
ens demostra que n'hi ha hagut i n'hi ha de ben dolentes i que quan una societat aconsegueix
alliberar‐se’n, avança cap a un món millor.
Apel∙lem a la seva consciència de persona racional al moment de prendre decisions
polítiques, pensant les conseqüències d’aquestes i tenint en compte tot l’expressat en aquest
escrit.
Atentament.
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