
 

Més d’11.000 consumidors demanen Mahou que  
deixi els seus patrocinis taurins 

L’empresa cervesera té acords en vigor amb places de toros a  
Madrid i Andalusia 

Va donar 2200€ a un col·lectiu que organitza “toros encordats” a la 
localitat de Benavente 

 
Els defensors dels animals qüestionen l’encert de la seva política de 

màrqueting 
 

Milers de persones ja s’han sumat a una petició a la plataforma Change.org 
que demana la cervesera Mahou un canvi en la seva política de patrocinis i  
la seva forma de vendre el seu producte vinculant-lo amb les curses de  
braus. L’organització impulsora de la campanya, l’Associació Animalista  
Libera, ha assenyalat els acords que la marca manté amb places de toros de 
Madrid, Sevilla i Málaga, a més del donatiu a un col·lectiu organitzador de 
“toros encordats” a Benavente. 

Des de l’entitat animalista subratllen les rectificacions que han tingut lloc 
gràcies a la pressió dels consumidors en els últims anys, com el fet que  
grans empreses com LetsBonus o Nautalia Viajes deixaran de promocionar 
productes vinculats a la tauromàquia i escoltaran els seus clients, cosa a la  
què Mahou sembla resistir-se després que més d’11.000 signatures demanin 
aquest canvi de postura i el demanin també a les “cares famoses” del seu  
últim espot com el cuiner David Muñoz, el músic Leiva o l’actor Dani Rovira.  
 

L’empresa que es defineix com la “cervesa oficial” de la plaça de toros de  
Las Ventas té precedents també en el seu sector. El 2012 la companyia 
cervesera Estrella Galicia va aparèixer com a “patrocinadora” d’un festeig  
taurí a un petit municipi gallec i després de les queixes ciutadanes va  
anunciar als pocs dies a les seves xarxes socials que no tornaria a tenir 
presència en espectacles taurins, reconeixent el seu error i fins i tot escrivint  
a cada usuari que protestés a la seva presència virtual. 
 



 

En aquest sentit, els animalistes qüestionen que la vinculació d’una marca  
amb una activitat de violència i maltractament animal generi alguna resposta 
positiva fora del propi i endogàmic sector taurí. Rubén Pérez, responsable de 
campanyes digitals de l’Associació Animalista Libera, assenyala: 

“La imatge mental del consumidor està quedant associada a que Mahou 
promou la tortura animal, un espectacle il·legal a gran part del món, fins i tot  
en aquells països on aquesta empresa preveu expandir-se o ja es ven de 
forma efectiva.” 
 
“Recollir la indignació de més d’11.000 consumidors, dels quals gran part  
es declaraven clients de la cervesa espanyola, és prou motiu perquè la 
companyia es replantegi la seva política comercial i no segueixi donant  
suport amb la seva imatge a les curses de braus.” 

La petició en temps real: 

 

https://www.change.org/es/peticiones/mahou-es-no-patrocines-corridas-de-toros 
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