Paterna seguirà sense bous al carrer.
Mes enllà de la confusió generada per l’alcaldessa en funcions de l’ajuntament de Paterna,
el ple extraordinari d’avui 6 de juliol, ha acordat donar suport a la moció presentada pels
grups de l’oposició, que es feien ressò de l’ acord del ple del consell escolar municipal i
que contava amb el vist i plau de les organitzacions animalistes.
La moció aprovada deixa pales que:
a) l’ajuntament no realitzarà cap modificació de l’ordenança de protecció animal vigent al
municipi
b) que l’ajuntament no recolzarà ni facilitarà la realització de cap acte que supose cap tipus
de maltractament físic o psicològic als animals
c) que l’ajuntament posarà tots els mitjans possibles per a que ni en l’actualitat ni en el
futur es pugen realitzar espectacles de aquest tipus a Paterna.
Açò es el que s’ha aprovat amb els 7 vots favorables dels i les regidores presents del PSPV
i Compromís i l’abstenció del grup del PP.
Una altra cosa ha estat la intervenció forçada de la portaveu del PP, que minuts avanç de la
votació declarava que el PP restaria pendent de la votació del referèndum (que per altra part
l’ajuntament no està legitimat per a convocar).
Per tot això des de la Plataforma Iniciativa Animalista, volem fer pales el nostre agraïment
a totes les persones i grups que han fet possible barrar el pas, una vegada més, a aquells que
gaudeixen a costa del patiment dels animals no humans, i especialment agraïm al Consell
Escolar Municipal, que molt encertadament exposa que, “actes com els bous al carrer
suposen un model nefast per als menuts, ja que normalitzen el maltractament animal, al
trobar-lo com referent de diversió dels adults”.
Nogensmenys, el resultat real de la votació d’avui, es traduïa a nivell psicològic amb les
paraules del president de la penya taurina de Paterna, que es defenia a nivell particular,
dient que ell restava en contra de tot tipus de maltractament però que no entenia el perquè
es capficàvem sols en la defensa dels bous. Tranquil senyor taurí, nosaltres creguem que la
majoria de la població estem en contra de tot tipus de maltractament, us i aprofitament de la
resta de espècies animals pels humans. El que manca es formació i informació. Nosaltres
estem en condicions d’ajudar-li a vostè i a qui ho necessite.
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Felicitem al Poble de Paterna.
Plataforma Iniciativa Animalista.
www.iniciativaanimalista.cat
info@iniciativaanimalista.cat
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