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Aquest era el títol d’un article signat per Iu Forn al Diari Avui, el 12 de gener de 
2007, citant el nom d'en Pep Puig a favor de la nuclear? 

 
Aquest era solament un dels molts pamflets amb que els mercenaris al servei de la 
nucleocràcia han infestat els mitjans de comunicació maldant involucrar l’ecologisme 
en la defensa de l’energia nuclear, quan des de sempre l’ecologisme ha estat la veu més 
crítica contra la nuclearització i el model de societat que duu implícita. 
 
Aquesta història va començar citant James Lovelock i Patrick Moore, ha seguit a casa 
nostra amb en Iu Forn i molts d’altres articulistes i comentaristes i més recentment amb 
el llibre-pamflet titolat ‘El ecologista nuclear’. 
 
- Recordeu ara l’infecte article de Iu Forn al diari Avui difamant a en Pep Puig, doctorat 
en enginyeria industrial, professor d’Energia a la UAB, portaveu del Grup de Científics 
i Tècnics per un Futur No Nuclear – GCTPFNN i una de les persones més crítiques amb 
l’energia nuclear, des dels anys 70? 
Llegir l’article de Iu Forn: 
http://paper.avui.cat/article/opinio/43778/ecologistes/defensant/nuclears.html 
 
- Recordeu que el Diari Avui va rebutjar publicar l’escrit de rectificació enviat per en 
Pep Puig? 
 
- Recordeu com el jutjat de primera instància i l’Audiència Provincial de Barcelona van 
sentenciar que en Pep Puig no podia exercir el Dret de Rèplica (Garantit per la Ley 
Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación), argumentant 
que l’escrit de rèplica lliurat al diari Avui no s’ajustava a la llei? 
 
Doncs be, ara s’ha fet pública la sentència de la demanda de Judici ordinari, interposada 
per en Pep Puig, contra la Corporació Catalana de Comunicació S.L., titular del Diari 
Avui i contra el Sr. Iu Forn, demanant que es declarés que en l’article del 12 de gener de 
2007, publicat per l’Avui i signat per Iu Forn, s’incorria en una  intromisió il·legítima 
dels drets a l’honor i a la propia imatge i que es condemnés als demandats a indemnitzar 
pel perjudici causat per la intromissió il·legítima en els drets d’autor, així com pel dany 
moral causat. 
 
I sabeu que diu la sentència de 18 de maig de 2009 feta per la magistrada-jutgessa del 
Jutjat de Primera Instància número 3 de Barcelona, que s’ha donat a coneixer el 8 de 
juny de 2009 ? 
 
Diu textualment això:  
 
“FALLO 
que estimando la demanda formulada por la representación de D. Josep Puig Boix, 
contra ‘Corporació Catalana de Comunicació S.L.’ y D. Iu Forn Piquer, debo declarar 
y declaro que el artículo de D. Iu Forn, titulado ‘Ecologistes defensant nuclears?’, 



publicado el día 12 de enero de 2007 en el Diari Avui, propiedad de ‘Corporació 
Catalana de Comunicació S.L.’, incurre en una intromisión ilegítima de los derechos al 
honor y a la propia imagen de D. Josep Puig Boix (Pep Puig), y debo condenar y 
condeno a dichos demandados a abonar solidariamente al actor la cantidad de doce mil 
euros (12.000.-) en concepto del daño moral causado, condenando asimismo a la 
entidad demandada a publicar esta sentencia en el Diari Avui. Todo ello con expresa 
imposición a los demandados de las costas procesales causadas.” 
 
Finalment un exemple concret de periodisme escombraria al servei de la nucleocràcia 
(l’esmentat article de Iu Forn a l’AVUI) desenmascarat i posat al seu lloc. 
 
 


