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Lleida vetarà l'Exèrcit espanyol al
saló de la Formació i Treball
Fira Lleida no autoritzarà expositors que exhibeixin elements bèl·lics o que
fomentin la violència

Imatge de la protesta a la fira de FP | ACN

Fira de Lleida (https://firadelleida.com/fira/ca/) aprovarà la creació d'un codi ètic a partir del qual es
podrà vetar la participació de l'Exèrcit a la 14a fira de la Formació i Treball (F&T) que tindrà lloc el
proper mes d'abril.
El codi s'aprovarà a la propera reunió del consell i el patronat de la Fundació Fira de Lleida, prevista
pel 19 de febrer, i cap dels patrons que l'integren - Paeria, Govern, Diputació de Lleida i Cambra
de Comerç - ha manifestat desacord amb el document. El codi estableix que no es permetrà
l'assistència d'expositors que facin "difusió d'elements bèl·lics o fomentin la violència" així com que
"atemptin contra la pau o els drets humans".
El codi ètic que aprovarà la Fundació Fira de Lleida neix a proposta de l'equip de govern de la
Paeria, format per ERC, JxCat i el Comú. Al document, al qual ha tingut accés l'ACN, es relaten
una sèrie de punts que han de servir per "vetllar per garantir la integritat i l'ètica institucional" de
l'ens a partir de la determinació d'uns "principis i valors ètics que han d'informar tota l'actuació firal".
En aquest sentit, s'incideix en la necessitat que la Fundació Fira de Lleida ha de "potenciar els
principis i valors basats en la cultura de la pau, la defensa i de la igualtat i dels drets humans".
D'aquesta manera, en un apartat relacionat amb les 'normes de conducta' de les activitats que
organitzi la fira, es recalca que no es permetrà l'assistència d'expositors que vulnerin els valors i
principis de la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i els drets humans.
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Per això, es matisa que no s'autoritzarà la presència ni exhibició en els estands d'elements que
atemptin contra la pau o els drets humans ni tampoc la difusió per qualsevol mitjà d'elements
bèl·lics o que fomentin la violència, ni de qualsevol mena que atemptin contra els valors del codi
en qüestió.
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