MOCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE PENYES I COMISSIONS TAURINES DE LES TERRES DE L’EBRE
PRESENTADA PEL GRUP COMARCAL DE JUNTS PER CATALUNYA PER A DONAR SUPORT I
AJUDAR A LES RAMADERIES DE BOUS BRAUS DE CATALUNYA

En/Na Sandra Zaragoza Vallès , en representació del Grup Comarcal JUNTS PER CATALUNYA del
Consell Comarcal del Baix Ebre , presenta al Registre General la següent moció de l’Agrupació
de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre, per a ser tractada durant la propera
sessió de Ple convocada.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El món taurí de Catalunya és un dels sectors, (econòmic, cultural i festiu) més perjudicat, ja no
només per l’afectació del COVID-19 sinó també per les decisions adoptades pel govern central
de deixar al marge qualsevol línia d’ajudes i que han fet que un cop més s’hagi menyspreat a
una petita, però, important part de la cultura expressada amb la festa dels bous.

Els ingressos de la immensa majoria dels actes amb bous no es podran realitzar, però, les
despeses d’alimentació, manteniment i cura dels animals es mantindran íntegres.

El sector de les festes amb bous es pot veure obligat a sacrificar un gran nombre d’animals que
estan a la nostra comunitat autònoma, fet que pot comportar unes pèrdues directes per a les
ramaderies autòctones de centenars de milers d’euros.

La desaparició dels actuals ramaders suposaria que molts municipis en un futur no puguin
contractar aquests serveis i en el cas de poder-ho fer els preus per l’escassa oferta, serien
preus molt elevats.

A part dels danys econòmics, existeix un evident perjudici social, vinculat al caràcter festiu dels
seus actes, que, en la majoria dels municipis de les Terres de l’Ebre i algunes altres zones de
Catalunya com Cardona (Bages) i Vidreres (La Selva) conformen el cor de les celebracions
patronals, fundacionals i de tot tipus, que es realitzen majoritàriament entre els mesos d’abril i
setembre, justament els mesos, que, en principi, seran de màxima incidència.

Catalunya actualment compta amb 7 ramaderies autòctones i l’activitat econòmica que
genera, segons l’estudi d’impacte econòmic realitzat a finals de l’any 2018 per la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona, supera els 4,5 milions d’euros i el manteniment de molts llocs de
treball directes i indirectes.

Els 40 municipis de tot Catalunya que celebren aquests actes estan suspenent la majoria dels
prop de 500 actes taurins, amb més de 1600 animals a exhibir que estaven previstos per a
aquest 2020 i que mentre persisteixin aquestes limitacions sanitàries seguiran sense poder
exhibir-se, i, per tant, sense obtenir la corresponent autorització.
Països com França ja estan articulant ajudes mensuals directes per a l’alimentació de les
ramaderies de bous braus, que evitin l’enviament massiu a l’escorxador d’aquests animals,
com desgraciadament ja està passant amb algunes explotacions ramaderes.

A part dels avantatges econòmics i socials, la raça del ramat autòcton hauria de ser objecte
d’especial protecció, ja no tan sols com una part del patrimoni genètic animal, al que per cert
fa referència el pròleg de la llei 34/2010 d’1 d’octubre de regulació de les festes amb bous a
Catalunya sinó també perquè al ser uns animals criats en règim extensiu, suposen un gran
benefici per a la sostenibilitat del medi rural i del nostre medi ambient, així com per a les zones
de Parc Natural i la Reserva de la Biosfera.

Per tot l’exposat, el Grup Comarcal de JUNTS PER CATALUNYA , proposa al Ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre l’adopció dels següents acords:

ACORDS:

1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear una línia d’ajuts per a l’alimentació
del ramat de bous braus i la seva atenció sanitària, per un import de noranta euros per animal
(90€), tant si està o no destinat als festejos taurins. Aquest ajut, té per objecte sufragar una
art dels costos que els ramaders han d'assumir per al manteniment d'aquests animals,
vinculats fonamentalment a la seva alimentació, la manca de rendibilitat en la seva aptitud
càrnica degut a l'elevat nombre de races especialment carnisseres, els elevats costos de
manteniment per l'especial maneig que requereixen i el seu específic seguiment oficial per
raons sanitàries.

2.- Instar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, amb competències en temes de sanejament i taxes, a estudiar ajudes per un sector
com el de criadors de bous braus per a evitar que a causa d’aquest any d’inactivitat s’hagi de
decidir enviar animals a l’escorxador.

3.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb
competències sobre el benestar animal, a estudiar també ajudes encaminades al sector
ramader en conceptes d’atenció veterinària, productes farmacològics com a finalitat vetllar per
la bona cura dels animals.

4.- Instar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a estudiar línies d’ajuts cap
al sector taurí que ha vist paralitzada totalment la seva activitat a causa del COVID-19 i per tant
s’acumularan pèrdues ja que les festa dels bous és una de les expressions festives i culturals
que més afectació han tingut alhora que també aquesta greu crisis podria repercutir amb la
desaparició d’algunes ramaderies que la seva única font d’ingressos són els espectacles
taurins.

• En un altre seguit de coses:

1.- Instar a la Diputació Provincial de Tarragona, l’estudi i posterior convocatòria de
subvencions a les explotacions ramaderes que tinguin com a finalitat la cria de bous braus i
que tinguin les instal·lacions dintre de la província de Tarragona, tal i com també ja han fet
altres diputacions com la Diputació Provincial de València o de Terol.

• Per altra banda que s’insti al Govern Central a:

1.- Suprimir el pagament de les quotes d’Autònoms o la seva devolució, des del moment que
es va decretar l’estat d’alarma fins que les limitacions a les celebracions taurines finalitzin.

2.- Que el sector del bou, com fins ara, sigui inclosa en totes les mesures genèriques que el
Ministeri de Cultura adopti en suport a aquest sector.

Traslladar els acords adoptats a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de
l’Ebre i als Grups Polítics en representació al Parlament de Catalunya, Diputació Provincial de
Tarragona i Congreso de los Diputados de Madrid.

SANDRA ZARAGOZA VALLÈS
Portaveu de JUNTS PER CATALUNYA

