MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL M+S ALGEMESÍ I ESQUERRA UNIDA

Que el regidor del grup municipal M+S ALGEMESÍ Josep Antoni Bermúdez i Roses
i el de grup Municipal ESQUERRA UNIDA Asensio García Machí eleven al Ple de la
Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació:

MOCIÓ
El ple de 26 de novembre de 2009 del Consell Valencià de Cultura emetia un
Informe sobre la normativa de bous al carrer perquè "El Consell Valencià de

Cultura, motu proprio i dins de les seues competències, considerà convenient
ocupar-se d’una festa que els últims anys està proliferant en molts pobles i ciutats
de la nostra comunitat, els anomenats “bous al carrer” en les diferents variants
conegudes."
El CVC ens recorda que "La Convenció de la Unesco sobre el patrimoni immaterial

de 2003, ratificada per Espanya, manifesta que les festes i tradicions han d’ajustar-se
a les pautes de les societats avançades.". Aquestes recomanacions, un poble com
Algemesí, distingit amb un Patrimoni Immaterial de la Humanitat deuria tenir-les
sempre ben present. Les societats avançades, òbviament, no poden divertir-se a
base de fer patir innecessàriament els animals. I de fet així ens ho recorda, tot seguit,
el CVC quan afirma "És ja un fet acceptat el reconeixement dels drets dels animals.

En eixe sentit es considera que els animals no deuen ser objecte de maltractament i,
en cas de necessitat, el seu sacrifici ha d’ajustar-se a unes pautes, per tal que la mort
siga mínimament dolorosa."
Per això el CVC és clar al respecte i sense negar que la festa de "bous al carrer" és
una tradició en determinades poblacions, i davant la seua proliferació
indiscriminada en d'altres que on no és, recomana que la llei sols permeta la
realització d'aquestes festes allà on siga tradiconal:

"Cal incloure una major precisió en la definició de festeig tradicional, de
manera que sols es permeta la realització de bous al carrer en aquelles
poblacions que puguen demostrar fefaentment la seua realització tradicional."
Per això resulta paradoxal que en Algemesí on és tradicional la Setmana de Bous
però no els "bous al carrer", aquest s'introduisquen en 2011. I a més es fa amb
finançament municipal d'aspectes com l'assegurança, els serveis mèdics o la
megafonia, despeses que deurien haver assumit els organitzadors. No obstant això
no era d'estranyar que això fora així perquè estàvem governats per un equip de
govern extremista i radical insensible a les recomanacions del CVC i als sofriment
dels animals.

Els partits sotasignats considerem que l'aparició d'una nova majoria parlamentària a
l'ajuntament d'Algemesí ha de comportar que aquesta situació no es repetisca, i que
cap despesa d'aquesta siga finançada amb serveis públics. I molt menys si es
practica la modalitat del "bou embolat", modalitat que el propi CVC recomana
substituir. Segons aquest cal substituir "la modalitat de bou embolat per altres

formes de bous al carrer més imaginatives que no impliquen un patiment
innecessari de l’animal".
El ben cert és que mentre d'altres ajuntaments progressistes com Xàtiva, Sueca,
Tavernes de la Valldigna, Paterna, Aldaia Xirivella... convoquen referèndums per
preguntar als veïns si volen aquest tipus de festes, a Algemesí, on no hi ha tradició
de bou embolat, s'ha decidit continuar pagant aquestes despeses sense consultarho amb totes les forces progressistes.
No oblidem, a més, que als pobles abans esmentats no sols s'ha preguntat als veïns,
sinó que en tots ells la ciutadania ha dit que no a aquest tipus de festejos. Per això
des de M+S ALGEMESÍ i ESQUERA UNIDA sols demanem que se siga coherent
amb el que indica el CVC i això comporta no subvencionar unes activitats que no
tenen tradició ací i utilitzar tots els mecanismes que es tinguen a l'abast per a que
no es duga endavant la modalitat de bou embolat.
Per tot això, demanem l’adopció dels següents

ACORDS
1- Que l’Ajuntament d’Algemesí seguisca les recomanacions del Consell
Valencià de Cultura conteses en el seu un Informe sobre la normativa de

bous al carrer de data 26 de novembre de 2009.
2- Que aquelles autoritzacions o permisos que depengen de l'ajuntament
relatives a espectacles coneguts com a "bous al carrer" siguen denegades
quan se sol·liciten per a la modalitat de "bou embolat".
3- Que, donat que no es una població amb tradició en "bous al carrer", no se
subvencione ni s'assumisca, amb diners públics, cap despesa directa o
indirecta d'aquest tipus de festejos.

Algemesí a 7 de juny de 2016.

Josep A. Bermúdez

Asensio García
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