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Les penyes taurines de l'Ebre diuen
que la temporada de bous ha estat
«tranquil·la» i similar a altres anys
Asseguren que veterinaris garanteixen que els animals no pateixen
maltractament

Membres de l'Agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre. | Cedida

L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre (APCTTE) ha assegurat
este dissabte que la temporada de festejos amb bous ha estat "tranquil·la", "sense cap tipus
d'incidència", amb una xifra d'actes en la mitjana d'altres anys, uns 450 en 211 dies en 36 dels
52 municipis. A més, asseguren que tant els ajuntaments com els organitzadors de les festes de
braus "executen cada cop més bé" els actes, i que la presència d'animalistes a les festes no ha
suposat cap incident remarcable.
El president de l'agrupació, Santi Albiol, ha explicat a l'ACN que no és certa la denúncia dels
animalistes que assegura que es fan més actes que altres anys, i ha recordat que la llei no limita
el número d'actes, sinó que limita el número de dies de la temporada i els pobles on es fan els
actes, que han de tenir tradició taurina, cosa que s'ha respectat.
Albiol també ha valorat positivament la iniciativa de la desena de criadors de braus de l'Ebre per
promoure conjuntament productes agroalimentaris, com la carn, culturals i turístics al voltant dels
bous. D'esta manera, els ramaders volen donar un valor afegit als correbous i no dependre tant
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d'estes festes, tot i que Albiol creu que el primer objectiu de les explotacions han de ser les
festes, i que la resta siguen alternatives de negoci per poder continuar subsistint.
L'APCTTE ha presentat estes dades a la Fira d'Amposta, on per primer cop té una parada pròpia.
L'entitat també ha presentat un llibre dirigit als infants sobre les festes amb braus i ha organitzat
una taula rodona amb un veterinari per parlar sobre el 'bou de corda'. També s'ha parlat del 'bou
embolat' i s'ha explicat que l'entitat entrarà al Consell de l'Associacionisme Cultural, dependent de
la Conselleria, i que promourà els bous en un estat federat de Mèxic.
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