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A Sección Primeira da Sala do Penal 
da Audiencia Nacional comezará a 
xulgar o próximo 15 de decembro 
os cinco procesados na causa aberta 
contra o diario ‘abertzale’ Egunka-
ria por un delito de integración en 
organización terrorista e que foi pe-
chado no ano 2003.
  Así consta nun auto ditado on-
te polo tribunal no que se estable-
ce que o xuízo comezará o día 15 ás 
10.00 horas en sesións de mañá e 
tarde, e continuará ao día seguin-
te cunha vista matutina. O resto de 
xornadas celebraranse, previsible-
mente, logo das festas de Nadal. O 
tribunal, encabezado polo presi-
dente da Sala do Penal, Javier Gó-

mez Bermúdez, sinalou estas datas 
despois de que as partes presenta-
das na causa recibisen onte unha 
comunicación da Audiencia Nacio-
nal de que o xuízo ía comezar o día 
14.  A Sala tamén admite que com-
parezan no xuízo a maioría das tes-
temuñas propostas polas partes, 
fóra dunha vintena proposta polas 
acusacións, que exercen Dignidade 
e Xustiza e a Asociación de Vítimas 
do Terrorismo, e case sesenta das 
defensas.  O xuízo celebrarase sen a 
acusación da Fiscalía, que solicitou 
o arquivo da causa, e unicamente a 
instancias das acusacións popula-
res, que solicitan entre 12 e 14 anos 
de cárcere para cada un dos acusa-
dos por participar na fundación ou 
dirección do xornal. 
 Os grupos do PNV e Hamaikabat 
nas Xuntas Xerais de Guipúscoa pe-
díronlle onte á Audiencia Nacional 
que “arquive definitivamente” o ca-
so contra os cinco directivos do xor-
nal. Opinan que o caso “non ten ba-
se xurídica ningunha” e recláman-
lle á Audiencia Nacional que, ade-

mais de acordar o arquivo da causa, 
“repare os danos” provocados por 
este proceso. A xuízo do PNV e Ha-
maikabat, con este xuízo púxose ó 
eúscaro e á cultura vasca “baixo a 
sombra de ETA”, xa que a activida-
de cultural vasca naceu antes que a 
organización terrorista. “Sentando 
a Egunkaria no banco dos acusados 
estase sentando tamén toda a acti-
vidade cultural vasca”, sinalan.�

Ataque ao ‘Diario de Navarra’
O Concello de Pamplona, a de-
legada do Goberno en Navarra, 
UPN, NaBai e PP coincidiron na 
defensa da liberdade de expre-
sión e en contra do ataque que 
onte de madrugada sufriu cun ar-
tefacto incendiario a oficina de 

‘Diario de Navarra’ na Zona vella 
pamplonés. Expresaron a súa “so-
lidariedade” cos traballadores do 
xornal, que fixo “extensiva a to-
dos os profesionais que desem-
peñan o seu labor nos medios de 
comunicación”.

IVÁN AGUINAGA

Un operario arranxa os desperfecto causados na entrada do ‘Diario de Navarra’

Comeza o xuízo 
a ‘Egunkaria’ 
seis anos despois 
de ser pechado

TRIBUNAIS  � PNV pide que se arquive o caso 
xa que, “sentando o xornal no banco dos acusados, 
tamén se está sentando toda a cultura vasca”

O 15 de decembro 
procésase a cinco 
dos responsables do 
periódico por integración 
en banda terrorista

E.P . Madrid

Leo Harlem  
prepara o 
especial para 
a Noitevella
O humorista Leonardo Gonzá-
lez, alias Leo Harlem, que prepa-
ra o especial de Noitevella á bei-
ra de José Mota para a primei-
ra cadea de TVE, considera que 
o telelixo “empobrece cultural-
mente o espectador dunha for-
ma feroz”. Destaca que lle “ca-
brea” moitísimo que na televi-
sión de hoxe en día valla todo e 
que a xente “dramatice tanto”, 
cando, en realidade, fai falta 
“unha pílula de humor en moi-
tos programas, como, por exem-
plo, nos deportivos”. Debido ó 
empobrecemento que ó seu xuí-
zo somete o telelixo ó especta-
dor, considéraa “nociva”, a pe-
sar de que cre que é “fiel reflexo 
da sociedade de hoxe en día”. 
Leo Harlem, que leva máis de 
seis anos “diversificando” como 
cómico, irradia unha innata ca-
pacidade para provocar grandes 
gargalladas alá por onde pasa, 
algo que obtén grazas a que lle 
asusta a seriedade”.� EFE

NACHO

O humorista Leornardo González, alias ‘Leo Harlem’ onte na entrevista 

Os ‘Trobeiros de Compostela’, en 
Correo TV,  analizan as centolas 
A veda da centola abriuse este luns 
pasado na maior parte de Galicia. 
Aínda que o mar de fondo dificul-
tou o arranque, todas as confrarías 
coinciden en que hai abundancia 
de cap turas e prezos moderados. 
Con este motivo Luis Rial, Miguel 
Cancio e José Luis Marí Solera es-
tarán acompañados no programa 
Trobeiros de Compostela, de Correo 
TV, de centolas, machos e femias, 
que serán analizadas por dous ex-
pertos: Francisco Iglesias, patrón 

da Confraría do Grove e Rafael 
Mourelos, pre sentante do sector 
turístico. Esta fin de semana co-
mezan as Xornadas Gastronómi-
cas da Centola nesta localidade. O 
programa, ás dez e cuarto, inclúe 
tamén música, poe sía e fino hu-
mor. A continuación chega o ma-
gacín Las Noches de Ana, dei rigido 
e presentado por Ana Iglesias na 
que se repasara os últimos acon-
tecementos sociais de Ssantiago 
de Compostela.� REDACCIÓN

O director Álex de la Iglesia anima a 
adaptarse á TDT en tres anuncios 
O director e presidente da Acade-
mia de Cine, Álex da Iglesia, dirixe 
tres anuncios para televisión que 
forman parte dunha campaña da 
axencia Jwt Delvico para Impul-
sa TDT co obxectivo de animar os 
“máis atrasados” a prepararse pa-
ra o apagamento analóxico, que se 
producirá definitivamente o 3 de 
abril de 2010.  Segundo explicou 
o propio realizador durante a pre-
sentación onte dos tres anuncios, 

“trátase de cubrir todo o espectro 
de ‘target’ que quedaron atrasa-
dos”. Así, nun dos anuncios, roda-
do coa estética que xa usou o di-
rector para a película La Comuni-
dad, un grupo de veciños enfrón-
tanse cunha veciña que se nega a 
adaptar a antena porque non se fía 
do antenista. Son historias na que 
os personaxes teñen o mesmo pro-
blema, pillounos o apagamento 
analóxico sen preparación.� EFE


