A CÂMARA MUNICIPAL DE EL PUERTO PROMOVE
A CRIAÇÃO DA REDE IBEROAMERICANA DE
CIDADES TAURINAS
A iniciativa, que será apresentada no mês de abril,
tenciona divulgar toda a actividade relacionada com o
mundo do touro entre as cidades associadas á Rede.
01.03.2012.- O Presidente da Câmara Municipal de El
Puerto, Enrique Moresco, anunciou que a Câmara promoveu
a criação e posta-em-marcha da Rede Iberoamericana de
Cidades Taurinas, uma iniciativa pioneira cujo objectivo
fundamental é o intercâmbio de informação, a promoção e
a difusão, dentro do espaço iberoamericano, de qualquer
manifestação cultural, festiva, popular ou cientista em torno
da figura do touro num sentido mais amplo.
Enrique Moresco destacou que El Puerto de Santa María é uma
cidade com uma antiga e importante história, cultura e tradição
taurinas. De facto, a temporada taurina de verão é uma das mais
importantes da Espanha, a centenaria Praça Real é monumento
declarado Bem de Interesse Cultural e desde maio de 2011, a
Festa Nacional é Património Cultural Inmaterial da cidade de
El Puerto segundo às directrizes da Unesco.
Em virtude da importância que desde a Câmara Municipal
de El Puerto se lhe dá ao mundo do touro e no marco da
comemoração do Bicentenario da Constituição de 1812,
desde a Câmara de El Puerto se pôs-em-marcha esta Rede
que será apresentada no próximo mês de abril. Nela têm
cabida as mais diversas manifestações culturais e festivas
iberoamericanas: lide a pé, lide a cavalo, correbous catalães,
forcados portugueses e touradas incruentas, encierros
diversos, rodeio norte-americano, toureio da vincha argentino
e muitas mais nos que o touro é o protagonista.

a valorização do potencial cultural, turístico e económico que
tem a figura do touro.
Ao mesmo tempo, a Rede é uma comunidade virtual que,
apesar de sua recente criação, tem adquirido uma importante
presença nas redes sociais e em Internet. À medida que
se for desenvolvendo, a Rede ampliará os conteúdos que
se difundem, ao mesmo tempo em que integrará outras
plataformas digitais. No presente, a presença em Facebook
(https://www.facebook.com/redciudadestaurinas) e Twitter
(https://twitter.com/ciudadstaurinas) se aproximar os 3.000
simpatizantes. Os aficionados à tauromaquia e os interessados
na figura do touro em general estão gradualmente
reconhecendo à Rede como um espaço de referência em
Internet para a difusão e intercâmbio de informação.
O Presidente da Câmara Municipal de El Puerto assinalou que
“estamos plenamente conscientes do papel de dinamização
económica que desempenha o mundo do touro em seu mais
amplo sentido, em cada uma de nossas cidades, mas sê-lo-á
ainda mais se estreitamos laços e promovemos intercâmbios
entre as cidades que integrem a Rede, se difundimos nossa
cidade fora de nossos limites”.
Igualmente, Enrique Moresco fez notar que um dos objectivos
da Rede promovida pela Câmara de El Puerto, consiste em
rejeitar qualquer lei ou regulamentação que prejudique a
figura do touro ou que limite, total ou parcialmente, os seus
valores culturais em Iberoamérica, e apoiar às instituições
públicas e privadas que têm de defender a sua tradição taurina
por meios legítimos.

A dita Rede, tal e como explicou o Presidente Enrique
Moresco, poder-se-ão associar cidades, embaixadores e
simpatizantes, abrindo também a possibilidade de irmanação
com outras entidades ou comunidades semelhantes. De
facto, já são várias as cidades e personalidades de diferentes
pontos da Espanha e Iberoamérica, de diferentes âmbitos
relacionados com o touro, que já mostraram sua vontade de
associação à Rede.

Após apresentação oficial da Rede Iberoamericana de Cidades
Taurinas e assim que a mesma começar a andar, desde a
própria Rede, bem como desde os diferentes membros, entre os
quais El Puerto asume uma posição proeminente como força
motriz, organizar-se-ão congressos, conferências, sessões e
diferentes tipos de eventos culturais ou cientistas sobre a figura
do touro. Não excluir-se-á nenhuma disciplina científica ou
académica. Além disso, será dado reconhecimento às pessoas
que tenham trabalhado e contribuído à cultura taurina ou
á divulgação entre a população da gastronomía, a música,
a moda e as manifestações artísticas que tenham como
inspiração e referência o mundo do touro.

Enrique Moresco detalhou que a Rede Iberoamericana
de Cidades Taurinas, com uma importante presença nas
redes sociais e Internet, prevê a interacção da informação
das actividades relacionadas com o mundo do touro que
tenham lugar em cada uma das cidades membro, logo como
a defesa e protecção de qualquer manifestação que tenha ao
touro como protagonista. O objectivo principal é a união das
cidades iberoamericanas numa tradição taurina comum, para

Concluindo, o Presidente da Câmara de El Puerto , Enrique
Moresco, referiu que esta iniciativa, assumida pelos meios
materiais e humanos da Câmara de El Puerto e pela empresa
municipal El Puerto Global, será apresentada oficialmente
no mês de abril e manifesta a expectativa de que sejam em
breve muitas as cidades e personalidades associadas à Rede
que já obteve um enorme sucesso nas redes sociais nas que
tem presença.

