
 
 

Moció del Grup Municipal Republicà per declarar Esplugues de Llobregat 

ciutat lliure de tauromàquia, Ciutat Antitaurina 

 

 

Atès que el 21 d’octubre de 2020 l’Ajuntament d’Esplugues es va adherir al Pacte de 

Teguise contra el maltractament animal. 

 

Atès que en la mateixa moció d’adhesió vam declarar la ciutat d'Esplugues “Municipi Amic 

dels Animals”. 

 

Atès que considerem que la tauromàquia és una pràctica de crueltat que atempta contra els 

drets dels animals, i que no pot ser considerada ni una manifestació cultural, ni artística ni 

deportiva. 

 

Atès que moltes de les manifestacions de la tauromàquia son en realitat formes diverses de 

tortura animal.  

 

Atès que la raça de braus de lluita no és una espècie natural que enriqueix la biodiversitat del 

planeta sinó el producte de dos segles d’encreuaments amb la finalitat de buscar una raça 

adequada per aquest espectacle, assimilable al procés realitzat per les persones que varen 

crear races de gossos amb unes característiques determinades amb la finalitat d'emprar-los en 

baralles de gossos. 

 

Atès que ens oposem a la tauromàquia perquè la considerem contrària a la sensibilitat més 

mínima envers la vida.  

 

Atès que la tauromàquia està finançada amb diners públics. 

 

 

 

Per tot això, el Grup Municipal Republicà proposa al Ple d’Esplugues l’adopció dels 

següents 

 

 

ACORDS 

 

 

Primer - Declarem Esplugues com a ciutat lliure de tauromàquia, Ciutat Antitaurina. 

 

Segon - Demanem al govern municipal que faci els passos oportuns per introduir a les 

ordenances municipals que correspongui la prohibició explícita de la tauromàquia, en 

qualsevol de les seves manifestacions, a tot el terme municipal d’Esplugues. 

 

Tercer - Demanem que l’Ajuntament defensi activament l’abolició de la tauromàquia a totes 

les associacions municipalistes i fòrums públics dels quals formi part.  

 



 
Quart - Exigim al Govern d’Espanya que deixi de finançar la tauromàquia en forma de 

subvencions, ja siguin directes o indirectes.  

 

Cinquè - Instem el Govern d’Espanya a abolir la tauromàquia a tot el territori espanyol, en 

totes les seves manifestacions, ja sigui en forma de corridas o curses de braus, o en forma 

de correbous, encierros, vaquillas, o qualsevol altre tipus d’utilització de bestiar boví en 

espectacles i festejos. 

 

Sisè - Donem compte d’aquests acords a la Fundació Altarriba, la Fundació Faada, l'Associació 

Animalista Libera!, el CAS Internacional, la Fundació Franz Weber impulsora del Pacte de 

Teguise, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats 

espanyol, i al Ministerio de Cultura y Deporte del Govern d’Espanya. 

 

 

Esplugues de Llobregat, 12 de novembre de 2020 

 

 

 
 

Oriol Torras 

Portaveu del Grup Municipal Republicà 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 


