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La manera més fàcil de trobar un habitatge
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● Les finances i els inte-
ressos de Bill Clinton s’han
convertit en un entrebanc
en el procés de selecció
que porten a terme els as-
sessors del president electe
dels Estats Units, Barack
Obama, per escollir Hilla-
ry Clinton com a secretària
d’Estat. L’equip d’Obama
investiga les finances de la
Fundació Bill Clinton per
detectar possibles conflic-

tes d’interessos o qualse-
vol informació negativa
que pogués amenaçar les
perspectives de Hillary per
ocupar el càrrec de secretà-
ria d’Estat, equivalent a
una ministra d’Afers Es-
trangers europea.

La relació de Hillary
Clinton amb diferents lí-
ders internacionals faria
que fos ben rebuda a la res-
ta del món, però els inte-
ressos de la fundació, que

treballa en temes de desen-
volupament com ara la
lluita contra la sida, la ma-
lària i la pobresa a l’Àfri-
ca, podrien convertir-se en
un maldecap per a la Casa
Blanca si hi ha Hillary
Clinton al govern. Un dels
potencials temes proble-
màtics és la llista de do-
nants de l’organització,
que podria mostrar conne-
xions amb figures interna-
cionals a favor de políti-

ques que podrien entrar en
conflicte amb les de la no-
va administració. Diver-
sos cops, els donants de la
Fundació Clinton no eren
precisament un exemple
en temes de drets humans.
Si Obama situa Hillary al
capdavant del Departa-
ment d’Estat, el matrimoni
haurà de respondre sobre
l’origen dels diners, un fet
que Hillary es va negar a
fer durant les primàries.

La Fundació Bill Clinton és un entrebanc
perquè Hillary sigui secretària d’Estat

EFE / Washington

En una interlocutòria feta
pública ahir, el jutge arxiva
el cas, ja que, segons ell, su-
posadament no queda viu
cap dels suposats responsa-
bles dels crims comesos
durant la Guerra Civil espa-
nyola i el franquisme. En la
mateixa interlocutòria, el
magistrat informa que ha
creat un grup d’experts per
aquesta causa.

Decebedor
La decisió d’inhibir-se del
cas ha estat qualificada de
«decebedora» per part de
l’Associació per a la Recu-
peració de la Memòria
Històrica, des de la qual es
va assegurar que aquest fet
evidencia la incapacitat
que té la democràcia espa-
nyola de fer justícia. Tot i
això, des de l’Associació
es va afirmar que això no
és el final i que s’estudia-
ran unes altres vies perquè
la investigació continuï. I
és que després d’haver
certificat la mort de Fran-
co i de 44 alts càrrecs més
de la dictadura, el magis-
trat de l’Audiencia Nacio-
nal es va inhibir de la causa
sobre les desaparicions re-
gistrades entre el 1936 i el
1951 a favor dels jutjats
territorials on es troben les
fosses comunes, que el 16
d’octubre va ordenar obrir
en declarar-se competent
per instruir aquest procés.
Entre les fosses hi ha les
dues del cementiri general
de València i les de Caste-

lló, Barcelona i les Illes.
En inhibir-se i remetre el
cas als jutjats territorials,
Garzón s’avança a la deci-
sió que el ple de la sala pe-
nal de l’Audiencia Nacio-
nal havia d’adoptar dijous
que ve sobre la competèn-
cia del magistrat per inves-
tigar aquests fets. La fisca-
lia va recórrer contra la de-
cisió de Garzón d’investi-
gar aquests crims, en con-
siderar que els tribunals
competents eren els jutjats
territorials en què es van
cometre, en qualificar-los
de delictes comuns. És fi-
nalment, doncs, en aquests
tribunals on Garzón ha de-
rivat la causa.

Garzón deixa el cas dels crims del
franquisme en inhibir-se en la causa

a favor dels jutjats territorials
Declara extingida la responsabilitat penal de Franco i 44 càrrecs més de la dictadura

● El PSOE va informar ahir que demanarà al presi-
dent del Congrés, José Bono, que reconsideri la se-
va decisió de col·locar una placa en record de sor
Meravelles a l’edifici de la cambra baixa, ja que va
en contra del caràcter aconfessional de les institu-
cions i en contra també de la intenció del govern es-
panyol d’anar retirant els símbols religiosos dels
edificis públics. Precisament ahir, un micròfon
d’una càmera de televisió va jugar una mala passa-
da a Bono quan, en una conversa distesa amb tres
diputats del PP sobre santa Meravelles, se’l va sen-
tir dir: «Hi ha molta santa i algun dolent.» A conti-
nuació, el so ambient impedeix captar amb nitidesa
les següents paraules del president de la cambra,
però es pot escoltar la frase final: «...i als del partit
propi, que són un fills de puta.» Unes hores més
tard, Bono va demanar disculpes a qui se sentís ofès
per unes paraules dites «en to de broma».

● El jutge Baltasar Garzón deixa el
cas sobre els crims de la Guerra Civil i
el franquisme. Ahir, després de decla-
rar extingida la responsabilitat penal

El jutge de l’Audiencia Nacional espanyola, Baltasar Garzón, en una foto d’arxiu. / EFE

D.B. del dictador Franco, un cop va haver
certificat la seva mort, el jutge va arxi-
var el cas i el va remetre als jutjats
d’instrucció dels territorials dels mu-
nicipis en què es troben les fosses.

L’Associació per a la Recuperació de
la Memòria Història va considerar de-
cebedora la decisió, ja que, a parer
seu, deixa clara la incapacitat de la de-
mocràcia espanyola de fer justícia.

«Sor Meravelles»

● Els talibans han amena-
çat d’atacar París si el go-
vern francès no retira les
seves tropes de l’Afganis-
tan, segons un vídeo difós
per la cadena de televisió
Al-Arabiya.

En la gravació, la data
de la qual es desconeix, els
talibans reivindiquen tam-
bé l’autoria de l’embosca-
da contra els militars fran-
cesos de l’agost passat.
«Hem matat deu soldats
com un missatge als fran-
cesos perquè rectifiquin
els seus errors i es retirin
de l’Afganistan; si no ho
fan, escoltaran la nostra
resposta a París», afirma
un dirigent identificat com
el mul·là Farouq.

El vídeo inclou escenes
d’una unitat armada fran-
cesa envoltada per ata-
cants talibans, alguns dels
quals apareixen a conti-
nuació vestits amb els uni-
formes dels soldats france-
sos que ells mateixos han
assassinat.

L’emboscada de l’agost

passat, en què també van
resultar ferides més de vint
persones, va suposar el
nombre de baixes estran-
geres més gran en un sol
combat a l’Afganistan des
del 2001.

El president francès, Ni-
colas Sarkozy, va visitar
l’Afganistan després de
l’atac i va assegurar que
les tropes es quedarien al
país asiàtic per continuar
lluitant contra el terroris-
me. A més, aquest any ha
enviat set-cents militars
més en resposta a la peti-
ció que van fer les auto-
ritats dels Estats Units als
països membres de
l’OTAN. Amb aquest con-
tingent, França hi té ac-
tualment destinats a l’Af-
ganistan 2.600 soldats.

L’Assemblea de
l’OTAN, reunida a Valèn-
cia, va aprovar diverses re-
solucions en què demana
als països membres que re-
doblin els seus esforços a
l’Afganistan, ja que troba
insuficients els mitjans
que hi ha desplegats ara.

Els talibans amenacen
d’atacar París si el govern
francès no retira les seves

tropes de l’Afganistan
EFE / Dubai

● Milers de sandinistes
amb pals i pedres van
prendre els carrers de la
capital de Nicaragua, fet
que va obligar les forces
especials de la policia a
protegir el candidat de
l’oposició a l’alcaldia de
Managua, Eduardo Mon-
tealegre, del Partit Liberal
Constitucionalista (PLC).
Els seguidors del grup go-
vernant, el Front Sandinis-
ta d’Alliberament Nacio-

nal, exigeixen que el Con-
sell Suprem Electoral pro-
clami oficialment el triomf
a la capital i a la resta del
país del seu partit polític
en els comicis municipals
celebrats el 9 de novembre
passat. Forces antidistur-
bis van haver d’acordonar
Montealegre per protegir-
lo quan intentava celebrar
un acte públic per mostrar
les actes de votació que,
segons ell, demostren la
seva victòria.

Els sandinistes prenen els
carrers de Managua

EFE / Managua


