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El jutge tanca «Egunkaria», únic diari en
euskera, per suposada relació amb ETA

ORDRE DE SILENCI

La Guàrdia Civil va escorcollar les seus i hi intervingué informació empresarial durant la
matinada d’ahir en una operació amb 300 números.

Joan Mari Torrealdai. Iñaki Uria. Xabier Alegría.

El tancament originà protestes de treballadors i de lectors, que
continuaran avui.

Fins a 300 números de la Guàrdia
Civil foren emprats en l’operació
contra el quotidià del País Basc

AGÈNCIES. Palma.
La Guàrdia Civil dirigí

ahir un operatiu ordenat
pel jutge de l’Audiència
Nacional Juan del Olmo
contra el diari Euskaldu-
non Egunkaria —l’únic
quotidià del País Basc
redactat en euskera—, en
què s’escorcollaren i clau-
suraren les seus a les tres
províncies basques i a
Navarra, com també la
seva pàgina web, sota acu-
sacions de pertinença a la
banda armada ETA.

A més, es va detenir deu
persones, entre elles el
director del diari, Martxe-
lo Otamendi, per col·labo-
ració o pertinença a l’orga-
nització terrorista. L’ope-
ració es va estendre també
a les seus de les revistes
Jakin i Argia, com també
a la Federació d’Ikastoles
de Sant Sebastià, que va
ser escorcollada.

Detencions

L’operació contra Egun-
karia acabà amb deu
detinguts, tots ells a Gui-
púscoa. El president del
Consell d’Administració,
Joan Mari Torrealdai; el
conseller delegat, Iñaki
Uría; el director, Martxelo
Otamendi; Fermín Lazka-
no, membre del Consell
d’Administració; el subdi-

rector, Xabier Oleaga; el
primer director del diari,
Luis Goia; la primera
gerent, Inma Gomilla; així
com Peio Zubiría —que
pateix malaltia crònica—,
Txema Auzmendi (exsub-
director de l’emissora de
ràdio Herri Irratia) i
Xabier Alegría.

Martxelo Otamendi és
immers en un altre procés
judicial relacionat amb
ETA. La Fiscalia el va acu-
sar, al costat de la direc-
tora de Gara, Mertxe Aiz-
purua, d’inducció a l’as-
sassinat, amenaces i jus-
tificació d’actes terroris-
tes, en relacionar l’entre-
vista que ambdós diaris
van publicar amb dos
membres d’ETA i l’assas-
sinat de José Javier Múgi-
ca, regidor d’UPN a Leiza.
En contra del criteri fiscal,
el jutge Garzón considerà
que ETA actua quan i on
pot, i no a partir de la lec-
tura de la premsa.

Pel Ministeri de l’Inte-
rior, Xabier Alegría és el
presumpte enllaç entre el
diari i la banda terrorista.

L’operatiu, organitzat
per 300 guàrdies civils, va
començar a primera hora
de la matinada, per ordre
del titular del Jutjat d’Ins-
trucció número 6 de l’Au-
diència Nacional, Juan
del Olmo. Segons l’acte

dictat pel jutge, l’operació
s’emmarca en la investi-
gació d’un presumpte
delicte de pertinença o
col·laboració amb l’orga-
nització ETA militar, res-
pecte a la presumpta ins-
trumentalització de les
soc ie tats mercant i l s
Egunkaria Sortzen S.L.,
Egunkaria S. A. i del diari
Euskaldunon Egunkaria.

El Jutjat destaca en el

seu comunicat el caràcter
marcadament tècnic de
l’operació, ja que la majo-
ria de les investigacions
estan relacionades amb
estudis econòmics comp-
tables i financers. Amb
aquesta operació, es clau-
sura l’empresa Egunkaria
Sortzen S.L. i Egunkaria
S.A., com també la del dia-
ri Euskaldunon Egunka-
ria. De la primera se sus-

penen les activitats i de la
segona es clausuren els
seus locals i establiments.

Projecte Udaletxe

L’operació té el seu ori-
gen en un informe de la
Guàrdia Civil de març de
2001, que investiga si el
finançament de Egunka-
ria té alguna relació amb
ETA. Després de dos anys
de treball, el jutge Del
Olmo ha decidit fer llum
verda a l’operació.

La nota del Jutjat asse-
nyala que la premissa ini-
cial, avalada per la docu-
mentació intervinguda en
la dècada dels 90, és que
ETA va intervenir en la
creació, designació de
directius i dinamització
del diari Egunkaria. L’ob-
jectiu de la intervenció
judicial és saber si el diari
és una de les empreses del
projecte Udaletxe, que va
desenvolupar l’organitza-
ció de forma prèvia a la
caiguda de la seva cúpula
a Bidart el 1992.

El periòdic
sortirà avui, tot i
el tancament

AGÈNCIES. Palma.
El subdirector d’E-

g u n k a r i a , X a b i e r
Lekuona, va assegurar
que, malgrat el precin-
tament de les seves
seus, el diari estarà
avui divendres als
quioscs, ja sigui amb la
seva manxeta o amb
una altra. I suports no
li falten per a això, tant
entre els mitjans de
comunicació com entre
la societat basca. Kont-
seilua, consell d’orga-
nismes socials a favor
de l’euskera, convocà
una manifestació de
protesta pel tancament
del diari que recorrerà
els carrers de Sant
Sebastià dissabte.

«Serem al carrer per-
què els lectors d’Egun-
karia tinguin informa-
ció seriosa, veraç i
objectiva», va dir el
subdirector del diari:
« Q u e s à p i g u e n l a
«Guàrdia Civil i els jut-
ges que serem al carrer
demà, si no és amb la
manxeta d’ Egunkaria
serà amb una altra».

Els treballadors d’E-
gunkaria varen rebut-
jar qualsevol vincula-
ció del seu mitjà de
comunicació amb el
terrorisme.

El portaveu Juan
María Larrarte va ofe-
rir una conferència de
premsa a Andoain
(Guipúscoa), protegit
pels seus companys,
per qualificar d’«increï-
ble» i de «malson» la
situació «totalment
injusta» per la qual tra-
vessa aquest diari, l’ú-
nic que s’edita íntegra-
ment en euskara.


