
 

 

 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE  
REBUIG A LA LLEI PER DECLARAR LA TAUROMÀQUIA PATRIMONI CULTURAL 
IMMATERIAL (PCI) I PER DECLARAR POLINYÀ VILA ANTITAURINA, AMIGA DELS 
ANIMALS I TRANSMISSORA DE VALORS SOBRE ELS DRETS DELS ANIMALS. 
 
Atès que l’any 2013 es va iniciar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) portada al 
Congrés dels Diputats pel sector taurí per declarar les curses de braus com a Bé 
d’Interès Cultural i que aquesta ha estat aprovada, després d’unes modificacions per 
part del Partido Popular, amb el suport del mateix Partido Popular i UPN.  
 

Atès que, finalment, el text aprovat cataloga la tauromàquia com a Patrimoni Cultural 
Immaterial (PCI), i no com a Bé d’Interès Cultural (BIC) i que la reconeix com a 
patrimoni cultural espanyol inqüestionable.  
 
Atès que l’any passat, el Govern espanyol aprovà la llei que permet declarar les curses 
de braus com a patrimoni immaterial de la humanitat que conte un “Plan Nacional con 
medidas de Fomento y Protección de la Tauromàquia”, i agilitzar els tràmits per incloure 
la tauromàquia a la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i impulsar 
normes i actuacions que fomentin aquesta activitat. 
 
Atès que l’objectiu final d’aquesta declaració és garantir la conservació i promoció de la 
tauromàquia a tot l’Estat i això xoca frontalment amb la declaració aprovada a Catalunya 
el 28 de juliol de 2010 pel Parlament de Catalunya per la qual quedaven abolides les 
curses de braus.  
 
Atès que, un cop més, suposarà una invasió de competències al que va decidir el 
Parlament català i deixarà en paper mullat una decisió presa per una àmplia majoria 
social, demostrant un cop més el baix caràcter democràtic del Govern espanyol.  
 
 Atès que el  9 d’abril de 2013 el Parlament de Catalunya va aprovar un nou reglament 
que regula la realització de correbous, entre els quals s’inclouen versions com el bou 
embolat i en cap llaçat, tot garantitzant la seva permanència en determinades 
circumstàncies.  
 
Atès que L’Organització per les Nacions Unides (ONU), a través del Comitè dels Drets 
dels infants, integrat per 18 experts en el camp dels drets de la infància procedents de 
diversos països del mon, s'ha pronunciat de forma expressa en contra de què els infants 
i adolescents menors de 18 anys participin i assisteixin a espectacles taurins així com a 
vetllar per la no transmissió dels valors que aquests representen mitjançant activitats 
relacionades de qualsevol tipus. 
 
Atès que a Polinyà no existeix cap mena de tradició ni costum en l’àmbit taurí i que a 
més un dels valors que es transmet des dels diferents projectes educatius presents a la 
nostra vila és el del respecte als drets dels animals. 

Per tot plegat, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Polinyà  ACORDA: 
  
PRIMER.- Rebutjar la Llei que permet declarar la tauromàquia Patrimoni Cultural 
Immaterial (PCI)  
 
SEGON.- Declarar Polinyà vila antitaurina, amiga dels animals i respectuosa amb els 
seus drets 
 
TERCER.- Instar a la Generalitat i al Parlament de Catalunya a realitzar un nou  
cos legislatiu o reglamentari on, igual que amb les curses de braus, es prohibeixin tots  



 

 

els correbous al nostre país sense cap tipus d'excepció.  
 
QUART.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a  
mostrar el seu rebuig a aquesta Llei espanyola i defensar l’abolició de les curses de  
braus a Catalunya segons llei aprovada el 28 de juliol de 2010 i a no contribuir amb 
diners públics a subvencionar qualsevol acte a on se sotmeti a tortura, vexació , 
persecució i /o patiment a qualsevol animal viu.  
 
CINQUÈ.- Que l’ajuntament de Polinyà no organitzi dins del seu calendari festiu cap 
tipus d’espectacle, “perfomance” o de qualsevol altre tipus, ja sigui amb animals vius o 
maquetes d’aquests, relacionat amb la tauromàquia , correbous , encierros, bous 
embolats ni cap altre relacionat . 
 
SISÈ.- Fer arribar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i 
del Congrès Espanyol , a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al 
Ministeri de Cultura del Govern Espanyol, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya 
 
 

Polinyà, a 28 de Juny de 2016 

 
 

 


