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Oblidar. Aquesta és una de
les paraules més repetides
darrerament. I és que Za-
patero va advocar ahir per
oblidar els que van pro-
moure la «tragèdia de la
Guerra Civil». En aquest
sentit va manifestar la seva
satisfacció perquè cada
vegada s’homenatgen més
víctimes i s’oblida més el
dictador. El president es-
panyol va fer aquestes de-
claracions durant la sessió
de control al govern al
Congrés en resposta a una
pregunta del portaveu
d’ICV, Joan Herrera, que
va preguntar-li: «Què fa el
govern per defensar els
drets de les víctimes?»
Herrera va dir que les víc-
times estan perplexes,
frustrades i decebudes per
l’acció de la fiscalia, que
s’ha dedicat, va dir, a posar
pals a les rodes. El porta-
veu d’IVC va recordar du-
rant la seva intervenció la
missa que la setmana pas-
sada es va oferir pel dicta-
dor Francisco Franco en
l’aniversari de la seva
mort. «No s’ha de deixar
les víctimes a la seva sort
davant la insensible fisca-
lia. Les víctimes senten
que no tenen un govern
compromès», va conside-
rar Herrera, que va qualifi-
car de decebedor que no es
procedeixi a retirar la sim-
bologia franquista, que es
donin subvencions als que
no acaten la llei en aquest
sentit, que no hi hagi hagut
encara un desenvolupa-
ment de la llei i que no hi

hagi hagut canvis en la
fundació gestora del Valle
de los Caídos.

Sobre l’oblit també va
fer referència ahir, l’Asso-
ciació per a la Recuperació
de la Memòria Històrica,
que, a través d’un comuni-
cat, va dir que quan la
Conferència Episcopal
apel·la a l’oblit sobre la
Guerra Civil i «es presenta

com a víctima», ho fa
«amagant la seva part de
botxí». L’associació va
respondre així a les decla-
racions del president de la
Conferència, Antonio
Rouco Varela, que va dir
que «a vegada cal saber
oblidar». L’Associació
considera que l’Església
catòlica vol amagar la seva
«part de botxí», en què va

«redactar llistes de perso-
nes per ser afusellades, va
col·laborar en el segrest
permanent de fills de repu-
blicanes i va ser una de les
organitzacions legitima-
dores del cop militar del
18 de juliol i de la dictadu-
ra franquista. Per l’asso-
ciació, l’Església tampoc
recorda els capellans as-
sassinats per les tropes i

els paramilitars franquis-
tes, ni el mòdul de la presó
de Zamora que la dictadu-
ra va disposar per empre-
sonar els capellans que
eren presos polítics pel seu
suport als grups naciona-
listes. L’associació insta
els bisbes espanyols a con-
demnar la dictadura i dis-
culpar-se per haver donat
suport a un dictador.

L’Associació de la Memòria Històrica diu que l’Església demana girar full per amagar la seva part de «botxí»

Zapatero aposta per «oblidar» els que van
promoure la tragèdia de la Guerra Civil

● La sala penal de l’Audiencia Nacio-
nal va ajornar a divendres el debat so-
bre l’incident de competència plantejat
pel fiscal en cap d’aquest tribunal, Ja-
vier Zaragoza, contra la decisió del jut-
ge Baltasar Garzón de declarar-se
competent per investigar les desapari-
cions en la Guerra Civil i el franquis-
me, tot i que la setmana passada el ma-
gistrat es va inhibir del cas. Segons

● Les víctimes del franquisme van tornar ahir
a protagonitzar un ple del Congrés. L’endemà
que ERC hagués vist frustrat el seu intent per
modificar la llei de la memòria històrica, ICV

El president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en una intervenció al Congrés. / EFE

● La setmana passada el
president del Congrés, Jo-
sé Bono, es va quedar sen-
se la placa d’una santa, i
dilluns es va quedar sense
famosos per llegir la Cons-
titució Espanyola. Bono,
una setmana després que
s’hagués vist empès a reti-
rar la iniciativa amb la qual
es volia homenatjar Sor
Meravelles, que va patir la
persecució durant la Guer-
ra Civil, dilluns va haver
de retirar una nova iniciati-
va. A diferència del cas de
sor Meravelles, aquest cop
el PSOE va donar suport a
Bono, que proposava cele-
brar el 30è aniversari de la
Constitució amb una lec-
tura del text per part de fa-
mosos, com ara Rafael Na-
dal, Joan Laporta i Estopa,
entre d’altres. L’agre de-
bat que va tenir amb el PP,
va dur Bono a retirar la
idea sense sotmetre-la a
votació.

D.B. va preguntar al president espanyol, José Luis
Rodríguez Zapatero, pels drets de les víctimes i
va acusar l’executiu de «garrepa». Zapatero va
respondre apostant per recordar les víctimes i
oblidar els que van promoure la «tragèdia de la

fonts de l’Audiencia Nacional, el més
probable és que el ple tampoc tingui
temps de resoldre aquest tema diven-
dres, ja que ahir mateix es va traslladar
als divuit magistrats que integren la sa-
la l’informe d’al·legacions de Garzón
en resposta a l’incident del fiscal. El
ple es va limitar a analitzar el cre-
uament d’actes, recursos, incidents i
peticions que ha anat acumulant.

Guerra Civil». Per la seva banda, l’Associació
per a la Recuperació de la Memòria Històrica
va respondre al cardenal Antonio Rouco Vare-
la, que l’Església vol oblidar per amagar la «se-
va part de botxí» en la Guerra Civil.

Dictamen ajornat

Bono, la
Constitució,
famosos i santes

Garzón processa
«Txeroki» per
haver ordenat
atemptar contra
la copa Amèrica
● Madrid. El jutge de
l’Audiencia Nacional
Baltasar Garzón va pro-
cessar ahir el dirigent
de l’aparell militar
d’ETA Garikoitz As-
piazu, Txeroki, detingut
la setmana passada a
l’Estat francès, per ha-
ver ordenat al militant
de l’organització arma-
da basca Iker Aguirre
que recollís informació
per atemptar a València
durant la competició de
la copa Amèrica de vela
el 2007. Aquest és el se-
gon processament que
dicta l’Audiencia Na-
cional contra Aspiazu
des del seu arrest. Di-
lluns passat, el jutge
d’aquest tribunal San-
tiago Pedraz va proces-
sar el dirigent d’ETA
per l’atemptat contra la
T-4 de Barajas, en què
van morir dues perso-
nes. / EFE

Zapatero anuncia
la creació d’un
Ministeri d’Esports
● Madrid. El president
espanyol, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, va
anunciar ahir la futura
creació d’un Ministeri
d’Esports, en la propera
remodelació ministe-
rial. Zapatero ja anun-
cia una reforma del go-
vern, que podria fer-se
més aviat del que és ha-
bitual, sempre a l’equa-
dor de la legislatura, ja
que vol aprofitar-ho per
fer canvis pensant en
l’actual conjuntura de
crisi econòmica. Zapa-
tero va fer aquest anun-
ci durant la visita de
l’equip de copa Davis
al Palau de La Mon-
cloa. / EFE

Alerta a Cantàbria
Astúries i Burgos
per nevades
● Madrid. L’agència es-
tatal de meteorologia
espanyola va advertir
ahir a les províncies
d’Astúries, Cantàbria i
Burgos pel risc impor-
tant de nevades.
L’agència va anunciar
ahir al matí neu en quo-
tes superiors a 500 me-
tres al nord i 800 metres
al sud-est de la penínsu-
la ibèrica i a les illes Ba-
lears, com també gela-
des moderades al centre
i nord peninsular. / EFE

● El bisbe auxiliar de Ma-
drid, Juan Antonio Martí-
nez Camino, va ser reele-
git ahir per l’assemblea
plenària de la Conferència
Episcopal Espanyola
(CEE) secretari general
d’aquest organisme per als
cinc anys vinents. Martí-
nez Camino, que pertany a
la Companyia de Jesús,
ocupava ja el càrrec de se-
cretari general i portaveu
de la conferència des del

juny del 2003. Del 1993 al
2001 va ser director del se-
cretariat de la Comissió
Episcopal per a la Doctri-
na de la Fe. Camino s’ha
destacat per encapçalar,
juntament amb l’arquebis-
be de Madrid, Antonio
Rouco Varela, l’ala dura
de l’Església, que al seu
moment va carregar contra
el govern del PSOE pels
seus avenços socials i els
nacionalismes basc i cata-
là.

Els bisbes mantenen la línia
dura i reelegeixen Camino

AGÈNCIES / Madrid
● El cap de l’exèrcit tai-
landès, el general Ana-
pong Pacchinda, va dema-
nar ahir al govern que di-
miteixi i convoqui elec-
cions per posar fi a la crisi
política. El militar va reite-
rar que no faran un cop
d’estat i va ordenar als ma-
nifestants opositors que es
retirin de l’aeroport inter-
nacional de Bangkok i po-
sin fi a les protestes.

Tot i que l’aeroport in-

ternacional de la capital de
Tailàndia està bloquejat
des que diumenge a la nit
els manifestants contraris
a l’actual primer ministre
van prendre la torre de
control, els milers de turis-
tes retinguts van ser eva-
cuats a diversos hotels. Els
enfrontaments entre les
forces de seguretat tailan-
deses i els opositors al go-
vern es van intensificar
ahir al matí, després de di-
verses explosions que van

causar ferides a almenys
vuit persones. El bloqueig
del principal aeroport de la
capital tailandesa ha estat
una de les protestes més
visibles de la campanya de
l’oposició contra el govern
tailandès, que ja fa sis me-
sos que dura. El cap de
l’exèrcit va aclarir que els
militars no faran un altre
cop d’estat com el de fa
només dos anys per treure
del poder Thaksin Shina-
watra.

L’exèrcit tailandès demana al
govern que convoqui eleccions

AGÈNCIES / Bangkok


