Comunicat de la Federació Catalana dels Tres Tombs

Davant les diverses informacions i notícies publicades darrerament,
respecte al Protocol de Benestar animal i de les activitats de les nostres
cavalcades, des de la Federació Catalana dels Tres Tombs volem exposar a
l’opinió pública catalana el següent:
1r) Que el nostre protocol és producte del treball dels 95 pobles associats
des de l’any 2018. El seu contingut ha estat, treballat, regirat, debatut,
esmenat i aprovat en dues assemblees, i ha gaudit i d’un seriós informe de
la Facultat de Veterinària i de les aportacions de l’AVEEC, amb consells,
recomanacions i pautes que vàrem integrar en el mateix.
El nostre protocol ja es va aplicar l’any 2019 i a les trobades que es van fer
entre el 15 de gener i el 15 de març del 2020, abans de les restriccions de
la Covid-19, amb molt d’èxit i acceptació entre organitzadors, participants i
professionals veterinaris i al dia d’avui, ja s’ha aplicat en les celebracions
del 2022, garantint l’aplicació dels objectius establerts.
En el passant de Terrassa del mateix 2020, per indicació de la regidoria de
l’ajuntament i d’acord amb diverses associacions del poble, vàrem implicar
a quatre veterinàries per supervisar el benestar i la salut dels èquids.
Resultat: animals sans i sense cap mena d’estrès.
Com a federació ja vàrem manifestar la nostra opinió que el millor
animalista del món del cavall és la nostra gent, que vetlla, cuida i alimenta
els seus èquids des de l’1 fins el 31 de desembre, en contraposició a
persones que, sense arguments ni raons, ens acusa, frívolament, de
maltractament animal.
En el darrer any “normal” 2019, vàrem fer 88 passades en altres 88 pobles.
La nostra gent va estar fent feina des de les 7 del matí fins a les 5 de la
tarda. Cada poble una mitjana de 10 hores. Al públic, sense amagar res del
que feien, obrint portes a tothom que s’aproximava. Més de 880 hores a pit
descobert, amb passió i orgull traginer.
Nosaltres tenim plena confiança en els nostres associats, en la seva feina i
la seva dedicació per fer la festa dels Tres Tombs amb els paràmetres de
qualitat i benestar que ens exigeix la societat actual i per això, afirmem,
que el benestar dels nostres èquids està assegurat amb ells.
2n) Des de 2019, hem tingut reunions amb ajuntaments, entitats i
associacions, recollint aportacions, canvis en recorreguts o d’altres
especificacions, que podrien afectar els èquids en el transcurs de la festa, i
que han estat integrades en l’organització de les festes realitzades.
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Finalitzem aquest apartat amb una referència a les imatges, vídeos i
fotografies que persones, associacions i grups que no estan d’acord amb la
festa presenten a l’opinió pública. Afirmem que aquestes imatges són
anecdòtiques; sense cap fonamentació científica i no són representatives de
la quantitat d’animals que, amb absoluta normalitat, participen en els Tres
Tombs de tot el país.
3r) L’11 de gener, vàrem ser convidats per l’ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, a una xerrada en la qual ens van demanar que expliquéssim el
nostre protocol.
I així ho vàrem fer, mostrant les especificacions més significatives del
mateix i responent a les preguntes que ens van fer diferents participants.
Creiem que el més important d’aquella xerrada va ser el compromís adquirit
per l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per treballar en un grup de
benestar animal amb entitats i associacions del poble i d’altres de foranes,
que estiguessin interessades a caminar plegats, en desenvolupar una gran
festa i en treballar pel bon futur dels èquids al nostre país.
Hi ha un gran desconeixement de la festa per part d’algunes associacions
alienes als Tres Tombs, i en el decurs de la xerrada els hi vàrem detallar
com funcionen les trobades. Una gran majoria de participants; dels que ja
coneixem les dades i cavalls que hi sortiran, ja tenen molt clars els criteris
del nostre protocol de benestar i d’altres, normalment hípiques veïnes, són
informades abans d’afegir-se al passant.
També vàrem contar que són els organitzadors de les passades els
responsables de la mateixa i que els veterinaris són els que certifiquen la
salut i estat dels èquids i en controlen les pautes del seu benestar (aigua,
correcte recorregut, etc.)
Per tancar aquest tercer punt, dir-vos que estem encoratjats amb una
notícia que hem llegit al diari, Nació Sant Cugat del 25 de gener. Una
associació que ha estat enèrgica i dura amb els Tres Tombs, la PAS del
mateix poble diu que: “es mostra compromesa amb mantenir una actitud
dialogant amb la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat de Sant Cugat per
tractar el desenllaç d'aquest cas. En aquesta línia, valoren "molt
positivament "els canvis i millores introduïts enguany i esperen poder iniciar
una etapa de treball conjunta amb tots els actors implicats per poder
continuar afegint propostes per perfeccionar les properes edicions dels Tres
Tombs”.
4t) Que estem orgullosos de l’existència d’associacions, grups de defensa i
fundacions que en fan de la defensa dels animals la seva raó de ser.
La seva reivindicació i treball és imprescindible en el món actual, però, en el
tema dels èquids i els Tres Tombs, la majoria dels seus plantejaments són
errats, perquè les seves propostes no s’ajusten a la realitat i les seves
directrius i activitats estan molt mal aconsellades.
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L’exigència de l’abolició de la nostra festa, amb arguments que no tenen
cap ni peus i la publicació de notícies inexactes, incertes i confuses,
així ho demostren, tal com podeu veure en el vídeo, de l’enllaç:
https://youtu.be/5xduEZ9Bp7E, publicat ahir, en el que Jane Goodall,
reconeguda defensora dels animals i lluitadora incansable dels seus drets, i
dels drets dels cavalls, comenta:
“... entendemos realmente hasta que punto estos caballos sufren en
festivales “El tres trombs” (en Cataluña)”
i compara la nostra tradició cultural, amb, copiem textualment els sots-títols
del vídeo (2’53):
“En Inglaterra solía ser divertido salir a comer el sábado para ver la
ejecuciones en la horca. Y ya no hacemos eso.”
Desconeixem qui ha explicat o quines pautes de la nostra festa coneix la
doctora.
Per la foto que adjuntem, deduïm pel seu somriure, que a la festa de la
rosa, d’Estats Units, on va participar i gaudir del carruatge i dels cavalls,
amb decoració de primats inclosa, no hi havia patiment animal: ni pel carrer
d’asfalt on trepitjant els cavalls, ni per la quantitat gent, pel so ambiental
brutal i per altres consideracions que, sense sentit ni raó ens imputen a la
nostra festa.
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Estem indignats amb la comparació feta per la doctora i amb els qui han
acceptat incloure aquestes declaracions a la seva web.
Certament, no està a l’altura del nostre país.
Des del 2015, han mort, per causa natural, quatre cavalls a la via pública.
Un anant a la seva quadra a Barcelona, un altre als tres tombs de Torrelles i
dos més a les cavalcades de reis de Terrassa i Valls.
En cap cas els veterinaris van poder atribuir la mort a l’estrès ni al
maltractament que haguessin pogut patir.
Respecte als maltractes que se’ns imputen als organitzadors dels Tres
Tombs, en aquestes morts i en els passants anuals, a hores d’ara ningú ha
denunciat en els jutjats cap mala praxi ni atemptat contra el benestar
animal.
5è) Les lleis i les directives europees d’aplicació, garanteixen i protegeixen
els èquids participants en les festes dels Tres Tombs en totes les facetes:
alimentació, viure quotidià, muntura, transports i cavalcades.
I són rigorosa i escrupolosament aplicades pels nostres associats.
La Federació Catalana dels Tres Tombs, vetlla per la seva aplicació així com
per fer les sancions corresponents i expulsar de l’organització en cas
d’incompliment.
Acabem aquest comunicat reiterant el nostre agraïment a les tragineres i
traginers per mantenir viu un llegat històric, per conservar un patrimoni
moble amb carros i guarniments tradicionals, per la seva lluita per mantenir
en la cultura popular catalana d’avui la mostra d’un passat llegendari, d’un
present real i d’un futur orgullós.
Treballem, doncs, en aquesta festa, desinteressadament, amb orgull, amb
passió pels animals i amb vocació d’excel·lència per no oblidar mai d’on
venim i amb qui tenim el deute per estar avui on estem.
Junta Executiva de la Federació Catalana dels Tres Tombs
Vilanova i la Geltrú, 2 de febrer del 2022
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