L'Associació Tots Som Poble, animats a contribuir a que el marc de convivència de la ciutadania del
poble es basi en els valors del respecte, de l'empatia, de la solidaritat, de la no‐violència, de la bondat i d'un
progrés sa; conscients que els polítics i governants d'aquest Ajuntament són altament responsables de la
direcció que pren la societat per la qual treballen, i que són del tot coneixedors del paper decisori que té
l'educació del nostre jovent en aquests valors, els hi demanem una profunda reflexió i un canvi substancial pel
que fa als actes taurins que l'Ajuntament d’Amposta finança, programa i encoratja.
La pandèmia del Covid19, tres mesos de confinament i el gran canvi social que això comporta, obliga a
la població a fer una profunda reflexió de la gestió política. Ara més que mai toca enfocar‐la cap als valors dels
quals parlàvem, cap a la salut, cap a la investigació i el coneixement. La qualitat de vida de la ciutadania està en
joc, i bona part d’aquesta en depèn de com s'inverteixen els recursos i els diners públics. És per això que
pensem que ha arribat el moment de fer un pas endavant, valent i decisiu. És el moment de repensar les Festes
Majors i molt especialment el tema dels actes taurins. La nova normalitat ha d’instaurar unes Festes sense
crueltat. En aquest canvi de la societat, necessari i urgent, no hi cap el divertiment amb el sofriment dels
animals i és del tot inacceptable que a sobre es faci amb diners públics.
Els espectacles amb bous i especialment el bou capllaçat i el bou embolat són una forma de crueltat i
violència cap als animals. El sofriment dels animals en aquests actes està del tot explicat en els informes tècnics
veterinaris que disposem. Aquests actes van quedar legitimats amb la llei catalana 34/2010 quan es va decidir
fer una excepció a determinats pobles. Els últims fets ocorreguts demostren que aquests tipus d'actes no poden
garantir la seguretat de les persones, animals i bens. Els incidents que es generen van en relació proporcional als
actes taurins que es celebren, recordem que al País Valencià d'on s'ha copiat el model de la festa, l'any 2019 es
van produir 5 morts i centenars de ferits en aquests espectacles. Es vol anar cap aquí ?
.
.
Els espectacles amb bous tampoc són actes innocus pel que respecta a la seva ensenyança, mostren una
banalització de la violència i cap empatia al sofriment, tot un mal exemple per al nostre jovent i una mala imatge
de cara enfora que pot tenir conseqüències desfavorables en el progrés del nostre poble.
Quan una societat per divertir‐se i fer festa ha de recórrer al maltractament dels animals és que alguna
cosa grinyola des de molt a dins. S'han d'abandonar aquestes tradicions que denigren la persona i donen una
imatge nefasta d'aquesta part de territori català. Cal tenir clar quin model de societat volem promocionar, si el
d'un territori que es singularitza per les festes on s’utilitzen els bous per al divertiment, malgrat el seu patiment,
o bé d'un territori que aposta per la sostenibilitat i l'ecologia, per la innovació i pel coneixement, valors aquests
que tanta simpatia han generat i generen a la resta del país i que quan els hem aplicat a casa nostra han
comportat un important creixement econòmic sobretot dins del sector terciari de serveis.
L'economia és canviant, la cultura evoluciona i les tradicions s'han de revisar. És així com les societats
creixen per millorar el seu nivell de vida, avançar en coneixements i erradicar pràctiques anacròniques, injustes
i cruels. Mai el interès particular, en aquest cas del lobby taurí, pot estar per sobre del bé comú.
És del tot injust i desproporcionat, el que l'Ajuntament d'Amposta ha vingut fent fins al moment:
destinar un pressupost directe de 75.000 € , (de les despeses indirectes que ens consta que existeixen no hem
aconseguit treure'n la informació), per promocionar actes d'injustícia animal, de risc a les persones, de
favoritisme al lobby taurí i de promoció de valors, que tots sabem quins són, i que precisen ser canviats si volem
anar cap a un món millor.
Feta l’exposició demanem al consistori de l'Ajuntament d'Amposta a través de la presentació d'aquesta
moció que prengui un acord plenari per deixar de finançar, programar i promoure espectacles amb bous en
qualsevol acte o festivitat que es realitzi a aquest municipi. Que aquest any no sigui una excepció pel fet del
Covid19 sinó que siguin el punt que motivi un canvi més cap a aquest nou model de societat.
Ara ja toca
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