Senyors del Grup Municipal Som Amposta,
Donem resposta a la contesta de la nostra sol∙licitud que hem rebut per e. mail el passat dia
6 de Juliol.
Primer que res dir‐los que veiem que no han interpretat correctament el nostre escrit. Els
representants de l'Associació Tots Som Poble no els hem ofert ni convidat a reunir‐se amb nosaltres
com vostès diuen, ans al contrari, en el nostre escrit els hi vam demanar que: "tinguéssim a bé
concedir‐nos (vostès) una reunió", que normalment es fan a l'Ajuntament, "amb la major brevetat
possible"; els hi preguem que tornin a llegir l'escrit.
Vostès són representants d'una part de la ciutadania d'Amposta a l'Ajuntament, i entenem
que és la seva responsabilitat política rebre, escoltar i atendre les sol∙licituds de tota aquella
persona o entitat que demana vindre a l'Ajuntament a exposar i debatre amb vostès temes que
afecten a una part important de la nostra societat, com és el cas.
És necessari, abans de continuar, deixar molt clar (també per a la seva família i gent
pròxima), allò que és cert i del tot demostrable: que la manera de fer de L'ASSOCIACIÓ TOTS SOM
POBLE, els nostres escrits públics, les nostres intervencions a la premsa, i totes les actuacions les
basem per damunt de tot en el RESPECTE. És una gran CALUMNIA I MENTIDA, per la seva part,
afirmar que l'Associació Tots som Poble els insultem a vostès, als seus familiars, amics i votants del
seu grup i que per això no poden dialogar amb nosaltres.
Potser si ens haguéssim pogut parlar, si ens haguessin escoltat, els hauríem pogut explicar
que mai hem catalogat a cap persona de torturadora. Sí que reconeixem en canvi un maltractament
dels bous en determinats espectacles, que són una tortura per al animal; i això és molt diferent. Qui
executa i promou aquests espectacles pensem que no veu, no creu, ni té consciència del sofriment
dels animals en aquestes circumstàncies; per això mai els hem qualificat despectivament com
vostès diuen. En canvi ens sentirà dir per tot arreu que és un tema de CONSCIÈNCIA, que el que
intentem amb les nostres actuacions és despertar aquesta consciència i promoure valors tan
necessaris com l'educació, la no‐violència, el respecte a la natura i a tots els éssers vius, la
compassió, la justícia, la solidaritat. De l'insult i les agressions de tots tipus n'estem ben lluny.
Dit això, val a dir que ens crida l'atenció el seu posicionament respecte al tema taurí que és,
alhora que clar, unilateral. S'espera dels representants polítics que, davant de temes que afecten a
tota la població i sobre els quals hi ha un important debat, recullin el màxim d'informació possible,
la contrasten amb fonts fidedignes i la debatin per prendre finalment una resolució defensable.
Ens dol veure com han actuat, recolzant una moció a l'Ajuntament d'Amposta a favor del
sector de la ramaderia dels bous braus, al mateix temps que neguen la possibilitat d'escoltar altres
explicacions que portin, si més no, a tenir més arguments i valorar una mica més les decisions.
Les decisions i les actuacions polítiques comporten una gran responsabilitat social, per això
la transparència i la veritat que vostès abanderen en el seu discurs polític, lligades a les bones
intencions, són molt importants per a l'harmonia d'una societat. Llàstima que en aquest cas hagin
actuat d'aquesta manera, faltant a la veritat.
Si per la seva part fessin difusió pública d'aquesta contesta, al igual que van fer amb
l'anterior escrit seu, ajudarien a reparar greuges i a afavorir la convivència.
Atentament.
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