CiU demana articular mecanismes legals per impedir la
celebració d’actes públics de signe pronazi a Barcelona, com
la conferència dissabte a la llibreria Europa de David Irving
Joaquim Forn recorda que el mes passat CiU va demanar a l’Ajuntament que
es dirigís a la Fiscalia del TSJC per investigar si un acte a Barcelona de
l’exlíder del Ku Klux Klan David Duke podia ser constitutiu de delicte
Barcelona.- El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament, que presideix Xavier Trias,
demana articular els mecanismes legals necessaris per impedir la celebració d’actes
públics de signe pronazi a la ciutat de Barcelona, com la conferència prevista per
dissabte que ve a la llibreria Europa de Gràcia de l’historiador pro nazi, David Irving. El
portaveu del Grup de CiU, Joaquim Forn, recorda que el mes passat Convergència i
Unió ja va demanar a l’Ajuntament que es dirigís a la Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per investigar si un acte a Barcelona de l’exlíder del Ku Klux Klan
David Duke podia ser constitutiu de delicte. La conferència de Duke finalment no es va
celebrar.
El portaveu del Grup de CiU, Joaquim Forn, ha explicat que David Irving, que ha de
pronunciar una conferència dissabte a la llibreria Europa, ha estat condemnat a Àustria
a tres anys de presó per negar l’Holocaust nazi, per afirmar que a Auschwitz no hi va
haver càmeres de gas o que Hitler no va tenir mai coneixement de la matança massiva
de jueus. Segons Forn, davant personatges com aquest, que té negada l’entrada a
Alemanya per insultar la memòria del poble jueu, “cal que les administracions trobin
els mecanismes legals necessaris per impedir que a l’esmentada llibreria se celebrin de
manera reiterada actes públics de signe nazi que ofenen la memòria de tanta gent”.
Aquest acte, com ho podia ser el que havia de fer l’exlíder del Ku Klux Klan David
Duke el passat mes de novembre, “pot ser constitutiu de delicte i cal que Barcelona, i
també Catalunya, que han estat sempre sinònim de llibertat i tolerància, no permeti
que es vingui a fer apologia d'un dels fets més vergonyants de la Història de la
Humanitat”, ha dit Forn.
Joaquim Forn ha afirmat que des del grup de CiU es dóna ple suport a les diferents
iniciatives endegades per la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (FCJE)
orientades a impedir la celebració de l'esmentat acte, tal i com ja es va per impedir la
conferència de David Duke el passat mes de novembre.
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