Ajuntament de Mataró

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER SER CONTESTAT PER ESCRIT PER LA PARTICIPACIÓ DEL “TRAMVIA DE MATARÓ” ALS TRES TOMBS 2019
A la passada Cavalcada de Reis vam poder viure el debat i conseqüent polèmica sobre el paper que els animals han de jugar a les nostres festes i tradicions.
Donant per fet que a la nostra ciutat les persones responsables de la participació d’animals als
esdeveniments de cultura popular i tradicional sempre han tingut amb ells totes les atencions
necessària i són persones, moltes d’elles professionals, que estimen les bèsties, creiem que la
solució no és tan simple com retirar-los d’aquets esdeveniments.
En tot cas, la decisió va deixar fora de la nostra Cavalcada comparses que havien aparegut els
darrers anys, com els carros carregats de carbó, que van formar part d’altres cavalcades també
amb molta tradició com és el cas de la de Girona, i una de les carrosses més antigues i amb
més tradició com és el cas del tramvia de Mataró.
Fent-nos ressò de les queixes i suggeriments de diversos ciutadans i ciutadanes de Mataró,
aquest Grup Municipal presenta, perquè sigui contestat per escrit, el següent,
PREC:
Què la tradicional carrossa del “Tramvia de Mataró”, que aquest any els nens i nenes de la Ciutat no van poder veure a la Cavalcada de Reis, participi, el proper dia 10 de febrer, a la Festa
dels Tres Tombs. Aquesta festa es va deixar celebrar l’any 2011 a la nostra Ciutat, però es va
recuperar amb força a partir del 2013, any en el qual vam acollir la XVI Trobada de la Federació
dels Tres Tombs de Catalunya.
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