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Política

L'ambaixador israelià considera “inacceptable” utilitzar l'Holocaust en
el debat sobre Catalunya
El diplomàtic evita valorar el procés sobiranista

Avança que Israel té la intenció d'obrir un consolat a Catalunya

02/10/13 18:46 - LLEIDA - EFE

L'ambaixador d'Israel a l'Estat espanyol, Alon Bar, ha manifestat aquest dimecres que és

“inacceptable” i “un error” fer referència a l'Holocaust jueu quan es debat o es discuteix

sobre la independència de Catalunya. Bar ha fet aquestes declaracions durant la

presentació a Sort (Pallars Sobirà) del projecte de senyalització d'escenaris de fuga de

refugiats jueus pel Pirineu durant la Segona Guerra Mundial, que ha realitzat la Diputació

de Lleida.

“Interpretar aquests termes en un context de debat i conflicte de la diferència d'opinions

sobre el tema català ens sembla un error i un ús inacceptable”, ha indicat el diplomàtic

israelià. Al seu parer, la utilització d'“una tragèdia històrica horrorosa” com l'Holocaust

com a argument en aquest tipus de discussions polítiques és “de mal gust”.

Preguntat per com valorava el procés sobiranista català, Bar ha evitat pronunciar-se

al·ludint a la seva “llarga experiència” com a diplomàtic.

El que sí que ha explicat és que Israel té intenció d'obrir el seu pròxim consolat europeu a

Catalunya, com ja ha avançat altres vegades. “Té molt sentit que Israel tingui un consolat

a Catalunya perquè la percepció cultural i el nombre de turistes ho mereixen”, ha recalcat.
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