Sra. Montserrat Perelló
Directora Territorial d’Educació a les Terres de l’Ebre

Fa pocs dies es va fer públic que l'agrupació de penyes i comissions taurines de les
Terres de l'Ebre, ha lliurat als centres d'ensenyament de les Terres de l'Ebre (no diu a
quins) i als Serveis Territorials d'Educació també, una proposta perquè als centres
educatius es puguin fer xerrades, tallers i visites a les ramaderies i ensenyar als xiquets
els "valors culturals de la tradició de les festes amb bous, i les condicions de benestar
animal amb què es desenvolupen els braus ebrencs".
Com resposta a aquesta proposta la directora del Departament d'Educació a les Terres
de l'Ebre, Montserrat Perelló, ha fet unes declaracions dient que si bé encara no li ha
arribat oficialment el document: "l'autonomia de les escoles prevaldrà per introduir
els correbous als centres perquè cada centre decideix els projectes als quals
s'adhereix i per això el Departament no s'hi posicionarà a favor ni en contra". Enfront
de l'actitud de la Sra. Perelló volem dir: l’associació Tots Som Poble creiem que en cap
cas es pot considerar cultura una activitat que comporta el maltractament animal.
Podem qualificar els correbous com una activitat lúdica, festiva, tradicional... però no
cultural. Incloure les festes amb bous dins de la cultura és voler fer entrar el clau per la
cabota.
Entenem i respectem el que anomenaríem "llibertat de càtedra" i l'autonomia de les
escoles, tanmateix això no vol dir que tot sigui possible dins de l’àmbit escolar. De la
mateixa manera que avui dia és incomprensible brandar la "llibertat de càtedra" per
fer una apologia de la violència en el marc universitari, ens pareix inconcebible que es
pugui argüir l'autonomia de les escoles per donar cabuda a activitats que atempten
contra els valors morals d'una societat que ha de mostrar benevolència i respecte als
animals.

La societat canvia amb valors i si bé fa cinquanta anys el benestar animal era una cosa
que poca gent tenia en compte, actualment és una de les prioritats de les persones i
els governs, per això a partir d'ara als animals de companyia se'ls considera "éssers
vius dotats de sensibilitat". No podem continuar pensant que els bous són animals
diferents dels gossos, gats, cavalls, etc. i no pateixen quan es treuen del seu hàbitat per
fer-los córrer amunt i avall estressant-los amb foc, cordes, soroll i gent al voltant, sense
poder-se escapar.
Per tot això pensem que no és una bona idea que un projecte educatiu pugui
transmetre als xiquets i xiquetes, que ens podem divertir maltractant els bous i no
passa res.
Les declaracions de la Sra. Montserrat Perelló no fan més que refermar la idea del baix
nivell dels nostres representants polítics territorials. Baix nivell moral i polític. Moral,
perquè facilitar que es facin aquests tipus d'activitats ens allunya de l'objectiu
d'aconseguir una societat amb valors humanitaris i no violents, els quals han de trobar
el seu fonament en l'educació i l'ensenyament, i polític perquè de manera totalment
innecessària, i innocent, ha caigut en el parany que li han posat i ha fet unes
declaracions absolutament fora de lloc, quan el més fàcil era dir simplement que
coneixia el tema per la premsa i que oficialment no li havia arribat cap document,
sense entrar inicialment en disquisicions que només fan que donar suport als
defensors del maltractament animal.i
Atentament,
Neus Mangrané. Presidenta Associació Tots Som Poble.
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