
Campanya contra el maltractament d’animals a Benigànim

La “Plaça de Bous” instal·lada a Benigànim per una serie de entitats privades, no fa 
més que promoure la tortura i l’assasinat en directe d’animals amb sentiments. Els 

“actes” que es duran a terme en aquesta plaça, 
violen de forma greu els drets bàsics dels 
animals i a més s’inclou el “bou embolat” prohibit 
a altres comunitats autònomes per la seva 
crueltat. El bou embolat produeix greus danys a 
l’animal, ja que li crema els nervits de les banyes 
i la brea que cau li crema els ulls. Per un altra 
part està la tortura psicològica i física que sel’s 
produeix a les vaquetes, a les quals la gent pega 
patades i descarrega tota la seva agressivitat 
contra elles.

Per un altra banda, també és important denunciar l’assasinat de dos vaquetes amb el 
sàdic e irracional espectacle de “El Chino Torero”. Rebutjem aquest espectacle per 
dos bandes, la primera per la tortura i assasinat d’essers vius i segona per l’exhibició 
sàdica de unes persones amb una certa discapacitat. Per tant el manifest es pot 
resumir en aquestos punts:

    * Rebujem totalment la pràctica del “bou embolat” (prohibida en altres comunitats 
autònomes d’Espanya) per la seva crueltat amb l’animal tal i com s’explica més amunt.
    * Denunciem la greu tortura psicològica i psiquica que sofreixen les vaquetes. 
Pegant-los patades i inclús amb vares, ampolles ect...
    * Denunciem la permisivitat de l’organització i de l’Ajuntament de Benigànim, en 
relació a l’entrada a menors que corren per baix junt al bou i això és un greu perill.
    * Denunciem la complicitat de una institució pública com l’Ajuntament de Benigànim, 
que ha permés que aquestes tortures i assassinats es pogueren portar a terme.
    * Denunciem l’espectacle de sadisme, de “El Chino Torero” per la seva crueltat amb 
els animals i amb les persones discapacitades.
* Per últim demanem a les empreses que donen suport a aquestos actes de tortura, 

que es replantejen la seva col·laboració en aquestos actes, ja que això no fa més que 
perjudicar la seva imatge.

Per tant esmentat l'anterior, demanem a l'Ajuntament de 
Benigànim que desistixca de portar la plaça de bous l'any 
vinent a Benigànim, i que conseqüentment renuncie a cedir 
qualsevol lloc o diners públics per a aquest tipus 
d'espectacle. 



Manifeste que estic en contra de tot tipus de maltractament animal, que supose un 
sofriment innecessari d’un esser viu, en especial contra la tortura i assasinat de 
vaquetes i bous a Benigànim. Espectacles on la gent “disfruta” vegen maltractar 
físicament o psiquicament a un esser viu. Per això, per manifestar la meva repulsa a 
tot aquest tipus d’espectacles, m’adherixc al manifest de la campanya impulsada per 
“El Mirador Valencià” i “Bloc Actualitat”:
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