
Por terceiro ano consecutivo, Okupa Tordesillas pon en marcha o evento para acudir 
este próximo setembro a boicotear o festexo cruel e sanguento do Touro 
da Vega que se celebra o 16 de setembro na localidade de Tordesillas (valladolid) 
Para os que aínda non saben en que consiste este ''festexo'': un touro de lidia é soltado 
polas rúas da localidade mentres é conducido por corredores e 
caballistas ata campo aberto. Unha vez ali é perseguido por persoas que portan lanzas 
tanto a pé como a cabalo coa finalidade de alancealo ata a morte..unha 
morte lenta ,dolorosa e horribel!! 
Din que según a normativa o touro si gaña pode ser indultado pero nunca é asi!! Por 
afligido! Por volante! Por vulcano! Por todas as victimas asasinadas 
en nome da cultura e a relixión! 
Este ano debemos ser miles! O primeiro ano fomos 50! O segundo 200! E este ano 
debemos invadir ese pobo! 
Por iso pedimos a toda a cidadania que se nos sume a okupa tordesillas ese dia para 
boicotear este festexo e intentar salvar á proxima vitima. 
Acabemos con esta barbarie!!! STOP TOURO DA VEIGA!!! 
Loitemos ata a abolicion!!!! 
Por que non queremos este tipo de festas sanguentas onde todo un pobo pide sangue,o 
sangue dun pobre animal que o unico que fai é defender a súa vida ante 
un pobo de asasinos cobardes!!!! 
Mostremoslles que somos centos en contra da tauromaquia,en contra desta barbaridade 
que se sucede cada ano en Tordesillas 
chegou o momento de cambiar o rumbo, e para iso propoñemos: 
A movilización masiva desde todas partes de España cara a Tordesillas para estar alí en 
setembro ocupar o percorrido do touro e a esplanada onde pretenden 
asasinar ao O Touro da Vega e resistir alí ata que se cancele o torneo e conseguir que 
por primeira vez non poidan asasinar. 
Este é o momento de actuar, de deixarlles claro a quen gobernan que NON imos 
permitir mais impunidade. Non podemos seguir tolerando tal barbarie. 
A verdadeira xustiza está do noso lado, si somos fortes (¡e podemos selo!), imos escribir 
unha páxina na historia do movemento en España. 
O seguinte paso será, da mesma forma e en todo o país, esixir a abolición do Torneo do 
Touro da Vega e continuar ata conseguir a abolición dos espectáculos 
taurinos en todo o territorio nacional. 
Por iso pedimos a máxima asistencia,sen medo,por que os cobardes son eles que se 
enfrontan a un pobre animal indefenso,nós non temos que ter medo,loitamos 
pola abolicion e somos valentes,os cobardes son sempre os asasinos que van a este tipo 
de actos sádicos 
O primeiro ano fomos 50,o segundo 200,axúdasnos a encher o pobo e asi poder parar 
esta aberracion? Non quedes na casa, Loita xunto a nós 
Imos facer como ó ano pasado, repartirnos os coches e os gastos. Se alguén non pode 
vir e quere colaborar cunha axuda pa quen poida vir e non teña recursos, 
será de moita axuda ;) 
Si bos queredes anotar, podedes mandar un correo a: 
ocupatordesillasbarbanza@gmail.com 
 e deixades o boso nome, apelidos e un móvil de contacto. 
Lumeee!!!!!!!!!!! 


