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Televisió Espanyola reprèn els toros
en horari infantil
Les curses de toros tornen a TVE. Foto: Arxiu ND

Que el Partit Popular és, en general, entusiasta de les curses de braus, ja va quedar demostrat
al Parlament de Catalunya quan aquest partit va votar en contra de la prohibició de les curses de
braus a més d'insistir en polititzar els toros en el marc del conflicte Espanya-Catalunya. Ara, amb
Rajoy a la Moncloa, el taurinisme dels populars ha pogut fer un pas més i forçar un canvi al
Manual d'Estil de Televisió Espanyola que permetrà recuperar les emissions en directe, que van ser
suspeses fa sis anys donat que aquests espectacles se solen fer a primera hora de la tarda, cosa
que entrava -i continua entrant- de ple en l'horari infantil.
TVE va deixar d'emetre les curses l'any 2006, dins de la política de protecció infantil, però al mes de
febrer passat i a proposta d'un dels membres del Consell d'Administració designat pel PP es va
modificar el Manual d'Estil, obrint una escletxa al retorn d'aquestes retransmissions, que ha estat
confirmada aquest dijous, quan TVE ha informat que el 5 de setembre, a les 18h
(http://www.rtve.es/television/20120823/tve-retransmitira-corrida-feria-valladolid-juli-manzanarestalavante/559593.shtml) es retransmetrà en directe una cursa des de la plaça de toros de Valladolid.
Segons TVE en aquest espectacle hi participan El Juli, Manzanares y Talavante i s'afegeix que
per part de la televisió pública espanyola s'ha considerat que "una festa d'aquesta categoria s'ha
de posar a disposició de tots els aficionats". A més, la Corporació RTVE ha insistit que no s'hauran
de pagar drets d'imatge i que per tant el cost de la retransmissió -a càrrec de tots els contribuentses limitarà "al desplegament tècnic".
TVE, que anomena aquest espectacle taurí com a "Fiesta Nacional" anuncia a més que aquesta
serà la primera "d'una breu però simbòlica sèrie de festes taurines, encara per determinar" que la
televisió pública retransmetrà en directe. Actualment, i fora d'horari infantil, TVE manté en la
programació el programa "Tendido Cero", amb informacions sobre el món taurí.
Canal Sur també emet curses de braus
TVE no és l'única televisió pública espanyola que emet curses de braus en horari infantil. La
televisió pública andalusa, Canal Sur, que depen d'una administració socialista, també ho fa. Així,
el passat 18 d'agost va emetre, a les 18.30h,
(http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia?id=110210) una corrida des de la plaça de toros
de Socuéllamos (Ciudad Real). A més, emet un programa taurí, 'Toros para todos'.

https://www.naciodigital.cat/noticia/45950/televisio/espanyola/repren/toros/horari/infantil
Pàgina 1 de 1

