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deració de Penyes Taurines de les Terres de l’Ebre,
Ximo Martí, va condemnar els fets ahir en declaracions en exclusiva a
aquest mitjà. L’aficionat
va manifestar: “El col·lectiu denunciem l’atac que
van patir les joves però
també demanem a la justícia que actue per desencallar les denúncies interposades contra els activistes.” Martí va fer referència al procés judicial iniciat arran del boicot al
concurs nacional d’emboladors celebrat l’estiu passat a Amposta. “Volem
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Les agressions s’han donat a conèixer arran de la difusió d’un vídeo per part d’Anima Naturalis ■ ACN

El darrer incident als bous
força reunions d’urgència
dels taurins i els alcaldes
a La federació de penyes d’aficionats ha condemnat l’agressió i demana a la
justícia que actue a El govern ha convocat tots els implicats per buscar solucions
Emma Zafón / L’Ebre
TORTOSA

L’inici de la temporada
taurina està sent d’allò
més indigest tant per als
implicats en el debat sobre
els bous com per als ajuntaments que duen a terme
aquestes celebracions. El
darrer incident, que va
tindre lloc als correbous
de Mas de Barberans, ha
activat totes les alarmes i
ha forçat reunions d’urgència entre els aficionats
als bous i els agents polítics de l’Ebre.
D’una banda, el delegat
del Govern, Xavier Palla-

rés, va fer arribar ahir, a
través d’un comunicat, la
seva condemna dels fets
que es van produir quan
diversos assistents als
bous van agredir dues activistes d’Anima Naturalis.
Les noies estaven gravant
imatges de la plaça de
bous, com ja van fer a les
festes d’Aldover de fa dues
setmanes. Per això, Pallarés ha convocat una reunió “per tal de cercar solucions de consens i evitar
nous incidents”, segons es
recull a la nota de premsa.
No ha estat l’únic que
ha criticat durament l’episodi. El president de la Fe-

Repercussió estatal de l’agressió
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

No és la primera vegada que
un aldarull als bous de les
Terres de l’Ebre transcendeix
les fronteres locals i desperta
l’interès de mitjans de tot
l’Estat. En aquest cas, potser
per la proximitat amb el darrer succés, que va tindre lloc
fa tan sols dues setmanes,
mitjans de tot arreu han acabat publicant la informació
de les agressions. Fins i tot, i
segons reconeixen des de la
federació de penyes taurines,
han rebut trucades de diversos mitjans internacionals.

Els taurins pràcticament no
han volgut valorar l’incident.
Tal com van avançar fa diverses setmanes, la federació de
penyes preveu mantindre’s al
marge de qualsevol incident
fins que no acabe la temporada per poder fer balanç i presentar les denúncies corresponents en el cas que hi haja
més boicots. Ara, també els
ajuntaments valoraran quines actuacions es poden implementar per tal de previndre més incidents d’aquest tipus.

“Denunciem l’atac
però també volem
que es desencallen les
denúncies que hem
fet contra els boicots”
Ximo Martí
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE
PENYES TAURINES DE L’EBRE

que surti d’una vegada la
resolució perquè estem
cansats de la presència
dels activistes a les festes”,
conclou l’aficionat.
Detinguts
Els agressors, que van
quedar al descobert gràcies a un vídeo, van ser detinguts pels Mossos per tal
que prestessin declaració.
En explicar la seva versió,
van ser posats en llibertat.
Es tracta de diversos aficionats de Sant Carles de
la Ràpita. En les imatges
es veu com accedeixen als
seients on eren les noies i
els prenen violentament
les càmeres. Fins i tot es
veu com un d’ells estavella
un dels aparells a terra.
Cal assenyalar que són els
mateixos organitzadors
de la festa de Mas de Barberans els qui acudeixen a
dissuadir l’aldarull i acaben enfrontant-se amb la
resta de taurins. ■

SUCCESSOS

Més de 60.000
firmes per reobrir
el cas Love Parade
Familiars de les víctimes de la
tragèdia del festival de música
tecno Love Parade, que es va
fer a Alemanya l’any 2010,
han començat a recollir signatures per mitjà de la plataforma Change.org per demanar
que es reobri el cas. Fa un
mes, el tribunal de districte de
Duisburg va decidir tancar-lo
adduint que no existeixen
prou proves per obrir un procés penal contra els quatre
treballadors de l’organització i
els sis funcionaris municipals
que estaven sent investigats.
Ara, la decisió és en mans
d’una instància superior de
Düsseldorf, que haurà de decidir si reobre el cas, que és el
que demanen la fiscalia alemanya i els familiars de les
víctimes. Les famílies de Clara
Zapater i Marta Acosta també
s’han afegit a la campanya,
que ja ha recollit més de
63.000 signatures. ■ ACN

MEDI AMBIENT

Torredembarra
rep la distinció de
Vila Florida
La Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) ha reconegut com a
Vila Florida Torredembarra,
que s’incorpora així al moviment, que ja aplega 82 municipis a tot Catalunya. El projecte, que té el suport de
l’Agència Catalana de Turisme, cerca de valorar la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida, la
conscienciació social vers polítiques sostenibles i el desenvolupament per mitjà de
l’atractiu de parcs i jardins. El
regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, destaca que es tracta d’un reconeixement a l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua i que “dóna visibilitat a la cura dels espais
enjardinats”. ■ INFOCAMP

La URV tanca el 2015 amb un
romanent d’1,08 milions d’euros
ACN
TARRAGONA

La Universitat Rovira i
Virgili (URV) ha tancat
l’exercici econòmic del
2015 amb un romanent
de tresoreria positiu
d’1,08 milions d’euros. El
rector, Josep Anton Ferré,
va explicar durant el darrer consell de govern que

el desviament s’explica
per la matriculació de més
alumnes dels previstos i
per la reducció de les despeses energètiques i de
personal. Per Ferré, ara el
repte és ampliar el pressupost de la universitat i assolir “la suficiència econòmica”. El consell de govern
va aprovar destinar el romanent a diverses actua-

cions: 600.000 euros per a
reformes d’infraestructures, 300.000 per al programa de captació de talent
Icrea, 150.000 per als actes de commemoració dels
25 anys de la URV i 29.010
per al conveni CRUE-Cedro pels drets d’autor.
D’altra banda, la institució va donar llum verd a
un conveni amb l’escola de

negocis ESIC perquè imparteixi els seus estudis de
màrqueting a Barcelona
com a centre adscrit a la
URV. En la reunió també
es van aprovar les propostes d’honoris causa pel
curs vinent, que seran Ramon Gomis, catedràtic de
medicina de la UB, i Miquel
Torres, enòleg i president
de Bodegas Torres. ■

El rector de la URV, Josep Anton Ferré, en la seva
compareixença després del consell de govern ■ ACN

