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MOCIÓ D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A BERGA PER EMPRENDRE
ACCIONS LEGALS CONTRA EL DIARI EL ESPAÑOL
El passat diumenge 3 de juny, en plenes festes de La Patum, el diari d’ultra dreta El Español va publicar un article
digital que portava com a títol “El vídeo que muestra cómo la estética nazi se apodera de Cataluña”. En ell, el diari
mostra la plaça de Sant Pere engalanada amb llaços grocs i una gran estelada que segons ells recorda “la Alemania
de los grandes mítines de los años 30, las cervecerías de Munich y las plazas de ciudades como Nuremburg”.
En aquest article amb una clara intenció difamatòria, el mitjà d’ultra dreta banalitza el feixisme i el nacisme i el
compara amb les expressions populars i culturals de les nostres festes. Tal com ja ha denunciat Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme del Berguedà (UCFR) considerem que la comparació és un insult a totes les víctimes directes i
indirectes que el nazisme ha causat al llarg de la història, així com la lluita contra el feixisme.
La Patum és una de les festes més importants de la cultura catalana i és des del 2005 Patrimoni Immaterial i de la
Humanitat per part de la UNESCO. Aquest article suposa un insult clar a tota la cultura popular catalana.
Per aquests motius el Ple eleva els següents ACO RD S :
1.- Condemnar les paraules del diari El Español per la banalització del feixisme i la comparació del
nazisme amb la cultura popular catalana i les festes de La Patum
2.- Estudiar la possibilitat d’iniciar els tràmits pertinents per interposar des de l’Ajuntament de Berga
una querella per difamació al mitjà El Español per l’article publicat sobre les festes de La Patum.
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