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La fundació "Alma Animal", legalment constituïda i inscrita en el Registre de 

Fundacions del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb el número 

020002 i el CIF G02571776, amb seu a Albacete i amb grup de treball a la província 

de Barcelona, de la qual na Vanessa Noguera Garcia, amb NIF 47415272J n'és la 

seva coordinadora provincial, juntament amb altres membres d'activistes, 

MANIFESTEM: 

Els defensors de la tauromàquia defineixen aquesta pràctica cruel i sagnant com a 

"art" o "cultura", també la defensen basant-se en què és una "tradició", una tradició 

antiga, que procedeix tal com nosaltres la coneixem des del segle XII i que no deixa 

avançar al nostre país i a molts d'altres cap al futur, un futur que molts altres ja viuen 

sense aquest maltractament animal i amb millors lleis de protecció animal. 

A Espanya només en curses de braus s'assassinen cada any uns 10.000 toros, aquí 

no apareixen reflectits el nombre d'animals que són maltractats en festes populars o 

"festes de sang". A més de l'assassinat d'aquests animals, la tauromàquia rep cada 

any en subvencions de diners públics uns 500 milions d'euros. 

La tauromàquia està obligada a desaparèixer per simple evolució de la societat, però 

molts encara s'obstinen a mantenir aquesta cruel tortura per tots els mitjans. Cada any 

són menys les festes taurines que es produeixen al nostre país i en altres països, i la 

imatge que donem a l'exterior segueix sent d'un país ple de barbàrie i crueltat extrema 

contra aquest noble animal, és un llast cultural. 

Actualment són moltes les persones de la política, l'espectacle i de grans fortunes les 

que pressionen a les administracions no només per augmentar les subvencions, sinó 

per declarar la tauromàquia com bé d'interès cultural, i augmentar més les seves 

subvencions per part del ministeri de cultura. 

Per tot això, fem públic el nostre rebuig als Correbous de qualsevol part de Catalunya 

i, en concret, als d'Olot i manifestem el màxim suport a la Fundació Fauna en la seva 

campanya per votar a favor de la seva abolició. 

 


