FAADA porta anys observant i analitzant les festes dels
“Tres tombs” a Catalunya, donat que cada vegada tenim
més queixes tant dels nostres socis com de la societat
en general sobre el tracte que es donen als èquids en
aquesta festa, però és en els últims tres anys quan
decidim enregistrar les imatges en alguns municipis per
tal de que les nostres queixes i el nostre malestar tingui
una base el màxim d’objectiva possible.
Malgrat que la responsable d’èquids de FAADA té amplia
experiència i coneixement del seu comportament,
decidim ampliar les nostres investigacions en el marc
de la ciència de l’etologia. Així doncs, les imatges de la
festa que ens arriben no només són analitzades pels
nostres tècnics sinó que les enviem a etòlegs equins, que
fan aquesta tasca de manera voluntària i altruista. Una
d’aquestes etòlogues és la Teresa Gamonal, veterinària
especialitzada en etologia equina. Ens vam adreçar a la
Sra. Gamonal perquè va publicar un article “Espectaculos
eqüestres e indicadores de falta de bienestar equino” on
explica com podem saber si un èquid pateix dolor, estrès
o ansietat. Aquest article es pot consultar a la seva web.

Un segon pas, i que demostra que FAADA vol treballar
amb totes les parts, va ser convocar a una reunió al
president de la federació tres tombs de Catalunya, el
Sr. Andreu Bernadàs, per poder dialogar sobre el futur
de la festa i transmetre-li el que ens preocupava. Així
com amb el Sr. Josep Presseguer i els veterinaris d’ Inti
Veterinari Assessors tot va resultar molt fluid, amb el Sr.
Bernadàs només vam tenir que dificultats i molt poca
o nul·la comunicació. Mentre uns assumien que potser
no ho feien prou bé i calia treballar per fer-ho millor, la
federació ens transmetia que ja ho feien correcte, tot i
així van encarregar la redacció d’un protocol .
Tenir un protocol no assegura el benestar, el que l’assegura
es aplicar-lo. De moment, per les imatges que ens arriben
la Federació no està aplicant el seu propi protocol.
Les imatges dels èquids en les passades ens donen una
informació molt veraç de l’estat dels èquids en aquell
moment. Així com en el passant de Taradell, no es van
veure imatges d’expressions facials i corporals que ens
fessin pensar en dolor, estrès o ansietat, en canvi a la
resta no sempre és així. I si això no es veu a Taradell, és
perquè s’ha aplicat un protocol de benestar de manera
estricte i rigorosa. Taradell ha demostrat que pot fer la
festa assegurant el benestar dels èquids.
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Tres Tombs,
tradició o
maltractament?

A l’any 2019, ens posem en contacte amb el president
dels Tonis de Taradell donat que es mostrava interessat
en saber el parer de les protectores sobre la festa, i veient
que el que els preocupava a ells era el mateix, decidim
unir forces i revisem i ampliem el protocol de benestar
que ens van presentar.

Opinió: La Faada i els Tres Tombs

Foto: Arxiu fotogràfic Taradell/Laia Miralpeix

