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MOCIÓ A FAVOR DELS DRETS DELS ANIMALS I EN
CONTRA DEL SEU MALTRACTAMENT.
VICENT FORMENT LEGUA, amb DNI Núm.:52644248P, Secretari Local del Bloc
Nacionalista Valencià d'Alaquàs, amb domicili al carrer Roser 7-2-7, d'Alaquàs, a
l'Ajuntament li DIU:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que el poble valencià, tradicionalment sensible i respectuós amb els drets dels animals,
disposa de la següent llei de protecció animal (llei 4/1994, de 8 de Juliol, de la Generalitat
Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia) però es permet la celebració de
lamentables espectacles taurins, cruels i violents on s'estressen, s'esgoten, es fereixen i maten
a animals com a forma d'entreteniment.
Atès que Alaquàs és una ciutat sensible cap als animals i sobre el tracte que han de rebre i
que aquest tipus d'espectacle ens omple de vergonya i indignació, ja que són contraris a la
tendència evolutiva que estan demostrant la resta de països civilitzats.
Atès que malgrat el sentir majoritari de la ciutadania d’Alaquàs, un grup minoritari de veïns i
veïnes del nostre poble, estan arreplegant signatures per exigir la celebració d'espectacles
taurins, els quals no tenen cap arrelament ni tradició en la nostra població.
Atès que és una voluntat manifesta d'aquest Consistori fomentar els valors de respecte cap a
la naturalesa i els éssers vius, la cura del medi ambient en tots els seus vessants, l'educació
basada en el respecte, la convivència i la representativitat en la societat i que aquests
espectacles no estan en concordança amb els valors abans esmentats i contribueixen a
fomentar una educació contrària al respecte a la vida en totes les seues formes i expressions,
fomentant la reificació dels animals.
Atès que més de 80 municipis de l'Estat ja s'han declarat favorables als drets dels animals.
Atès que la gran majoria de la ciutadania valenciana es mostra contraria a les corregudes de
bous, sent partidaris que es prohibisca aquest tipus d'espectacles.
És per tot açò que es proposa l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER: Declarar Alaquàs ciutat amiga dels animals i respectuosa amb els seus drets.
SEGON: Que la ciutat d'Alaquàs es convertisca en localitat antitaurina, contraria a la pràctica
de les corregudes de bous i a l'exercici de qualsevol tipus de violència contra els animals que
els puga ocasionar estats d'ansietat, por, maltractament, sofriment o qualsevol dany físic o
psicològic.
TERCER: Manifestar la nostra voluntat de no celebrar corregudes de bous ni altres
espectacles on es produïsca la mort o es cause estrès psicofísic a un animal en cap plaça de
bous de la Comunitat Valenciana així com que aquests espais es convertisquen en
equipaments públics o tinguen altres finalitats, d'acord als acords d'aquesta moció.
QUART: Sol·licitar als Corts Valencianes la modificació de l'actual llei de protecció dels animals
perquè es prohibisca la tauromàquia en totes les seues formes, així com qualsevol espectacle
que cause sofriment als animals.
CINQUÈ: Fer arribar aquesta moció als Corts Valencianes, al govern de la Generalitat a la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la població d'Alaquàs en general.
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S O L · L I C I T E:

Que tinga per comparegut, i procedisca a traslladar el present escrit a la totalitat de grups
polítics que conformen l’Ajuntament, i previs els tràmits i estudis que considere oportuns,
acorde el Ple l’aprovació de les propostes de la present moció. AL
Alaquàs, 01 de desembre de 2010.
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