
PSC
DIU
PROU

Socialistes per l’abolició
de les curses de braus



PSC
DIU
PROU

Socialistes per l’abolició
de les curses de braus

Nosaltres, dones i homes lliures, militants i 
simpatitzants del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, exposem : 

El Parlament de Catalunya va votar 
majoritàriament donar curs a l’Iniciativa 
Legislativa Popular per a l’abolició de les curses 
de braus a Catalunya. Cal reconèixer l’esforç i l’èxit 
de les persones que van promoure aquesta ILP 
que ha comptat amb el suport de més de 180.000 
signatures. 

Un bon grapat d’afiliats i afiliades del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) vam 
signar aquesta ILP, alguns en vàrem ser també 
fedataris, i moltes i molts afiliats i simpatitzants 
estem d’acord amb l’abolició de les curses de 
braus.  En aquest sentit, demanem al partit 
polític al qual estem afiliats, o del que som 
simpatitzants, que tingui en compte el nostre 
posicionament, que per altre banda creiem que 
és majoritari a la societat catalana. 

No sabem si els partidaris de l’abolició som 
majoria o minoria dins del partit. Però sí estem 
segurs que som molts els afiliats i afiliades que 
estem per aquesta opció. 

No hi ha posicionament congressual sobre 
aquesta qüestió. Mai ha estat debatut quin ha de 
ser el posicionament del nostre partit vers aquest 
espectacle. 

En conseqüència, i per coherència amb les 
diferents sensibilitats dins del partit vers aquest 
tema, demanem que es doni llibertat de vot als 
parlamentaris i les parlamentàries del nostre 
grup en la votació que tindrà lloc properament. 

Volem pensar que la composició del grup 
parlamentari reuneix diverses sensibilitats sobre 
diferents aspectes que estan en el debat social. 
D’altre manera no s’entendria, donat el caire plural 
que històricament ha tingut i té el nostre partit. 

La pervivència de les curses de braus a Catalunya 
és incompatible amb els temps d’una major 
sensibilitat pel patiment dels animals, i d’un 
major compromís per fer fora tradicions que 
considerem que s’enfronten a una ètica del 
respecte a la natura, i el rebuig a manifestacions 
fonamentades en el maltractament d’un ésser viu. 

Ens oposem a manifestacions, tot i que 
respectem que es puguin titllar de culturals, on 
triomfi un desencadenant de mort d’un ésser viu 
amb l’antesala d’un patiment acompanyat d’un 
espectacle de sang. 

Som conscients que hi ha gent simpatitzant 
amb idees de progrés que puguin trobar atractiu 
l’espectacle de les curses de braus.  Però som 
conscients que una política progressista porta 
inherent la recerca d’avenços en els camps de 
l’ètica, la llibertat i el respecte humà i natural en 
el planeta. I cada racó del món és important per 
donar passes cap a una millor convivència entre 
l’ésser humà i la natura. 

No estem per a posicionaments conservadors. 
La política no ha de ser la simple gestió de les 
coses tal i com estan, sinó la via per a assolir una 
societat millor. 

Com ja hem dit abans, 

demanem la llibertat de vot 
dels components del grup 
parlamentari socialista
tot i que també podem 
entendre la recerca d’un 
consens amb d’altres grups 
parlamentaris per a obtenir 
un resultat favorable a la 
prohibició, i satisfactori per els 
impulsors de l’ILP.



Segueix una llista de 132 militants afiliats al PSC, 
entre els que podem trobar :
 

7 Primers i Primeres secretaris d'agrupació

20 Consellers i Conselleres nacionals i comarcals del PSC

20 Regidors i Regidores

Així com diversos membres d'executives comarcals 
i d'agrupacions, i algun ex Diputat del Parlament Català.
A aquesta llista de signants del manifest, a data 11 de 
març, cal afegir uns 102 simpatitzants entre els que podem 
trobar un bon nombre de joves pertanyents a les Joventuts 
Socialistes de Catalunya.
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