www.torrent.es

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: z96G y8qy J5ra jUKo rN+w WqQ1 Olk= (Válido indefinidamente)

C/. Ramón y Cajal, 1 46900 – TORRENT (València)
 961111111  961111873
 sgp@torrent.es

Exp: 231/2022/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 02/02/2022, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS,
TURISME I PARTICIPACIÓ.
5.01. 231/2022/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS
SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DECLARAR EL TIR I ARROSSEGAMENT
COM A BÉ D’INTERÉS CULTURAL.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana, dedicada a lo
llarg del nostre territori a la salvaguarda d’una tradició autòctona tan nostra com és el
Tir i Arrossegament, proposa a totes les Entitats Locals que respecten tot lo relatiu a la
cultura i la tradició valenciana, i aproven demanar que és declare el TIR I
ARROSSEGAMENT com a BIC (BÉ D’INTERÉS CULTURAL), instant a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports al fet que inicie el corresponent expedient.
Fent un poquet d’història, podem dir que:


Els concursos de tir i arrossegament, com actualment els coneixem, van
nàixer a València a principis del segle XX, però és van arrelar al nostre
territori entre els anys 1930-40.



Ramón Tamarit “el Morrero de Meliana” va ser el precursor d’aquesta
tradició i l’inductor per a que continue a dia de hui al nostre territori. Conegut
dins del món del cavall com un dels millors tratans de bestiar de l’època, va
començar a dur els animals a l’antic llit del Riu Túria, entre l’actual pont de
les Flors i les Torres de Serrans on els llauradors podien vore i comprovar la
força que tenia cada animal per a fer ús d’ells en els treballs de camp, ja que
per aquells anys no havia arribat la industrialització al camp. Allí els podien
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provar, fent-los passar per una pista d’arena enganxats a un carro amb pes
per a mesurar la seua força. Eixes proves han donat lloc al que hui en dia és
coneix com al Tir i Arrossegament.


Des d’eixe moment i fins a hui s’ha mantingut una tradició que ha passat de
pares a fills i a nets i que manté viva una part de la nostra cultura, i que no
volem que per cap circumstància es puga perdre, ja que és un llegat per a
pròximes generacions. No volem, en definitiva, que desaparega una de les
nostres senyes d’identitat com és la CULTURA AGRÍCOLA VALENCIANA.



Hui en dia es realitzen concursos de tir i arrossegament a la majoria de
pobles de tot el territori de la Comunitat Valenciana i que amb el suport dels
seus ajuntaments aconsegueixen transmetre a tots els seus aficionats i gent
en general una cultura i tradició que no volem que desaparega.



Als anys 90 es va crear la Federació, on tenen representació totes les
localitats on es fan concursos, registrada a la Conselleria i amb uns estatuts i
reglaments pels quals es regeixen tots els concursos. Fins i tot la nostra
Federació conta amb dos assegurances per si de cas ocorreguera qualsevol
incident durant la celebració del concurs.



La Federació defèn el benestar animal i advoquem per la realització dels
concursos dins del respecte a l’animal com està estipulat als nostres
estatuts.



La cultura del tir i arrossegament recolza a les mitjanes i xicotetes empreses
dedicades al món dels animals, com són els guarnicioners, magatzems de
pinsos, ferrers i tantes altres que amb un gran esforç aporten al
desenvolupament econòmic de la nostra terra.



Defensem també, el cavall de tir, ja que són animals criats, entrenats i
cuidats baix la supervisió dels veterinaris per a les tasques dels camp i que
arribarien a desaparèixer per la industrialització del mateix, encara que hui
en dia ja ha molta gent del camp que torna a llaurar-lo com antigament, amb
cavall i geruga.

Per tot això presentem per a la seua aprovació la següent PROPOSTA
D’ACORD
1. Demanar que és declare el Tir i Arrossegament com a BIC (bé d’interés
cultural), instant a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, de la Generalitat, per a
que inicie el corresponent expedient, col·laborant amb les penyes i amb la pròpia
Federació, per a que açò siga el començament del camí per a mantindre viva la nostra
cultura i tradició.

Pàgina 2 de 3

www.torrent.es

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: z96G y8qy J5ra jUKo rN+w WqQ1 Olk= (Válido indefinidamente)

C/. Ramón y Cajal, 1 46900 – TORRENT (València)
 961111111  961111873
 sgp@torrent.es

2. Comunicar a la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana
el resultat d’aquest acord per al seu coneixement.
3. L'Ajuntament en atenció a l'exposat en la present moció promourà una
ubicació adequada i d'acord amb les necessitats per a la celebració de les jornades de
tir i arrossegament a la ciutat.”.
Pel grup polític municipal Compromís per Torrent se sol·licita deixar l'assumpte
sobre la taula perquè passe prèviament pel Consell Municipal de Convivència,
Defensa i Protecció dels Animals.
Sotmesa a votació la petició de deixar sobre la taula la moció, és desestimada
per vint-i tres vots en contra dels grups polítics municipals Vox, Popular, Ciudadanos i
Socialista, i dos vots a favor del grup polític municipal Compromís per Torrent.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 4, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals Vox,
Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del grup polític municipal
Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la moció anterior amb la inclusió d'un
tercer punt acordat pels grups polítics municipals.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat, condicionat
als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el que disposa
l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la data de
firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret núm. 1661 de 14/04/2020)
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