
 

 

 

 

 
MOCIÓ DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES TRADICIONALS 
AMB BOUS A CATALUNYA 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el portaveu del grup 
municipal d’Enlairem Deltebre, procedeix a la lectura en la seva part bastant de 
la proposta següent: 
 
“Els qui subscriuen, grups municipals d’Enlairem Deltebre, ERC-Més Deltebre i 
Socialistes per Deltebre-CP, a l’Ajuntament de Deltebre en ús de les facultats 
que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
El passat 1 de setembre, la població gironina de Vidreres va ser escenari d’un 
malaurat incident en el marc de la celebració del correbou de la seva festa 
major, quan un bou va escapar-se de la plaça amb el resultat de diverses 
persones ferides i la posterior mort de l’animal a trets per part dels agents de la 
policia. 
 
Aquest fet ha desencadenat en les darreres setmanes en la reobertura del 
debat entorn a la continuïtat de la festa dels correbous, promoguda en bona 
part per l’entorn d’entitats animalistes, que han exercit una forta pressió a 
l’Ajuntament de Vidreres per tal que deixi de celebrar aquesta festivitat. 
 
Paral·lelament, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem ha anunciat que durà 
al Parlament de Catalunya una iniciativa per abolir els correbous a tot el país, i 
diputats i diputades d’altres grups també s’hi han mostrat favorables. 
Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les 
celebracions populars d’un bon nombre de poblacions de Catalunya. Els 
primers indicis de la festa daten del segle XVII, i va ser durant els segles XVIII i 
XIX que es va anar estenent per diversos municipis de les Terres de l’Ebre i de 
la resta de Catalunya. 

El bou capllaçat, els bous al carrer, les habilitats a la plaça, el bou embolat i les 
vaquetes marquen tot el ritme festiu d’un esdeveniment extraordinari, propi de 
les arrels més profundes de Catalunya. 

El flux econòmic que aquesta tradició reporta, els llocs de treball que genera i el 
patrimoni genètic incommensurable de la cria i la selecció que els humans fem 
d’aquests animals motiven que aquest esdeveniment sigui únic. 

L’any 2010, s’aprova al Parlament de Catalunya la Llei 34/2010 d’1 d’octubre, 
de regulació de les festes tradicionals amb bous, que blinda el marc normatiu 
de la celebració dels correbous. En ella s’hi estableix una estricta normativa 
que posa al centre de tot la seguretat dels animals i de les persones que hi 
participen. 
 
A Deltebre, les festes amb bous se situen a la centralitat dels actes de les 
festes majors, esdevenint la mostra de cultura popular més genuïna del nostre 



 

 

calendari festiu, amb ascendència des dels primers nuclis de població que 
s’assentaren al Delta de l’Ebre.  
 
El nostre és un clar exemple d’adaptació, atesa la gran quantitat de canvis que 
al llarg dels anys s’han produït per convertir aquesta festa amb una festa més 
segura per tots els agents participants. 
 
Entenem que un fet aïllat, com el succeït a Vidreres, no pot posar en qüestió 
tota la festa, tenint en compte els més de 400 actes taurins que se celebren a 
l’any al llarg del país sense incidents. 
 
Per tot això, els grups municipals d’Enlairem Deltebre, Esquerra Republicana – 
Més Deltebre i Socialistes per Deltebre – CP a l’Ajuntament de Deltebre, 
proposem l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Traslladar el nostre suport i escalf a les persones que resultaren 
ferides en l’incident succeït al correbou de Vidreres. 
 
Segon.- Encoratjar l’Associació del Correbou de Vidreres i l’Ajuntament de 
Vidreres a continuar amb la celebració del seu tradicional correbou. 
 
Tercer.- Posar de manifest el nostre compromís amb la continuïtat de la 
celebració de les festes tradicionals amb bous, en totes les modalitats 
recollides a la Llei 34/2010. 
 
Quarta.- Instar el Govern de la Generalitat i els grups parlamentaris 
representats al Parlament de Catalunya a defensar i mantenir la vigència de la 
Llei 34/2010 d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
Cinquè.- Traslladar aquesta moció als grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya, a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, a l’Associació del 
Correbou de Vidreres, a l’Ajuntament de Vidreres, a l’Agrupació de Penyes i 
Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre, a la Penya Taurina la Divisa, a la 
Comissió de Bous de Deltebre, a la Penya Taurina Bous més que mai de La 
Cava, al Club Deportiu La Cava i a l’Associació del Bou Capllaçat de Jesús i 
Maria.  
 
Deltebre, 12 de setembre de 2019. 
 
Sgt. Enlairem Deltebre, ERC-Més Deltebre i Socialistes per Deltebre-CP.” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 

favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 



 

 

 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
 

 


