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El ple extraordinari
rebutja amb els vots
de l’equip de govern
la proposta de fer
una consulta popular

Els veïns
d’Altafulla no
decidiran
inversionsCamp i Ebre

Els alcaldes del Baix Ebre
volen tancar la polèmica
aixecada arran de l’agres-
sió a dues antitaurines du-
rant la celebració del cor-
rebous a Mas de Barbe-
rans, el 29 d’abril. “La-
mentem la generalització
que s’ha fet d’un fet aïllat
que no té res a veure amb
el civisme i el respecte que
la gent de l’Ebre, aficio-
nats i no aficionats, sem-
pre ha tingut cap a la festa
dels bous”, exposen els
batlles en un manifest que
van consensuar ahir i que
es pràcticament igual al
que ja van aprovar la set-
mana passada els alcaldes
del Montsià, en què també
es condemna l’agressió.

Pel que fa a l’habilitació
d’un espai perquè els anti-
taurins puguin enregis-
trar els espectacles amb
bous amb garanties, els al-
caldes del Baix Ebre asse-
guren que no es prendrà
cap mesura “excepcio-
nal”. Divendres, la delega-
ció del govern a l’Ebre va
anunciar que els ajunta-
ments cedirien l’espai de

què disposa l’administra-
ció a les places de bous (on
habitualment se situen la
banda de música, les pubi-
lles i els membres del go-
vern local) perquè les pro-
tectores d’animals pu-
guessin enregistrar vídeos

i fer fotografies de manera
còmoda. Tant el govern
com els ajuntaments van
deixar clar que seria vo-
luntari per als antitaurins
la utilització d’aquests es-
pais, però tant Anima Na-
turalis com Actyma ho

van interpretar com una
“imposició”. “Són especta-
cles públics i qualsevol ciu-
tadà té dret a elegir el lloc
que vulgui per prendre
imatges, sense ser identi-
ficat ni fiscalitzat per nin-
gú”, exposa Actyma en

una nota de premsa en
què rebutja l’acord adop-
tat entre el govern, els
ajuntaments i les penyes
taurines.

Per la seua banda, els al-
caldes van precisar ahir
que tant els taurins com

els antitaurins són “ben
rebuts”. “No tenim res a
amagar, pot venir qui vul-
gui i situar-se on li sembli
oportú”, va manifestar el
president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre i al-
calde de l’Aldea, Dani An-
dreu. L’Aldea, juntament
amb Alcanar i Santa Bàr-
bara, és un dels municipis
que aquest cap de setma-
na celebraran festes amb
bous. “De moment cap en-
titat ha contactat amb
l’Ajuntament, però du-
rant la festa de l’ermita les
balconades estan a dispo-
sició de tothom”, va dir
Andreu. Els alcaldes re-
corden que els bous for-
men part de les tradicions
ebrenques i que s’organit-
zen amb estricta subjecció
a la llei 34/2010. ■

Els alcaldes del Baix Ebre
defensen les festes amb bous
FET AÏLLAT Condemnen l’incident de Mas de Barberans, però precisen que va ser “puntual” i reclamen que no es
generalitze amb tots els correbous ESPAI Els batlles diuen que les protectores podran enregistrar imatges des d’on vulguin

Lurdes Moreso
TORTOSA

“La festa dels bous és
respectuosa amb la
gent i l’animal; no s’ha
de generalitzar un fet
puntual i aïllat”
Dani Andreu
PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE I ALCALDE DE L’ALDEA
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La frase

Dani Andreu, en primer terme, durant la reunió amb alcaldes i regidors del Baix Ebre ■ L.M.

Els millors vermuts cata-
lans de l’any van ser prota-
gonistes en l’acte de cloen-
da de la segona edició dels
premis Vinari, celebrat
ahir a Reus. Un jurat for-
mat per professionals del
sector va seleccionar els
millors vermuts nacionals

després d’un tast que ha-
via tingut lloc una setma-
na enrere a Cal Massó. La
mostra, en què es van dis-
tingir productes en les ca-
tegories de vermut blanc,
negre i reserva, va tenir
com a clar triomfador l’ela-
borador Vermuts Miró,
amb diversos reconeixe-
ments.

El Vinari d’Or en catego-

ria de blancs se’l va endur
el vermut Padró & Co
Blanc Reserva, mentre
que, pel que fa al millor ver-
mut roig o negre, l’escollit
va ser el vermut Cori Roig,
del Museu del Vermut de
Reus. El vermut Miró Re-
serva etiqueta negra es va
endur fins a tres distin-
cions: va rebre el Vinari
d’Or al millor reserva, el

Gran Vinari d’Or per haver
rebut la puntuació més al-
ta del jurat i un reconeixe-
ment d’una entitat avalua-
dora de la mostra, el Club
del Barman, que va indicar
que és el més indicat per
elaborar còctels. “És fresc i
aromàtic”, va explicar un
dels responsables de Miró,
Carles Prats. L’acte va ser
conduït per Toni Albà. ■

Miró Reserva Etiqueta Negra,
millor vermut català de l’any
M. Busquets / Reusdigital
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Toni Albà i Carles Prats, de Vermuts Miró, en l’acte de
cloenda dels premis Vinari, celebrat ahir a Reus ■ C. ANTILLÉS


