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Sumari: Detinguts 9 solidaris amb Miniwatt

Poques hores després de l’inici de la
campanya electoral a la Comunitat
Autònoma Basca, un partit fins ales-
hores desconegut, el Partit Comu-
nista de les Terres Basques (EHAK),
sorprenia tothom anunciant que pre-
nien el relleu de la formació il·lega-
litzada Aukera Guztiak. La notícia
coincidia amb l’anunci on l’organit-
zació armada ETA donava a conèi-
xer la seva intenció d’obrir un procés
de negociació per aconseguir la pau
a Euskal Herria. Aquestes notícies
d’última hora han capgirat un esce-

nari que semblava definitiu: les pri-
meres eleccions autonòmiques bas-
ques des de la transició sense pre-
sència de l’esquerra abertzale des-
prés de les successives il·legalitza-
cions d’HB, EH i Batasuna. Si final-
ment la nova formació no és il·lega-
litzada, possiblement l’esquerra
independentista basca superarà els 7
escons que va aconseguir en les
darreres eleccions, poc després del
trencament de la treva d’ETA.
El mateix cap de setmana d’inici de
la campanya electoral, una altra notí-

cia: la primera manifestació per cele-
brar l’Aberri Eguna prohibida des
dels anys 70. La policia es va pre-
sentar puntualment a les 5 a la con-
vocatòria d’Irunya i només va deixar
avançar els manifestants uns pocs
metres abans d’iniciar la càrrega
amb porres i pilotes de goma.
Tot plegat, una mostra del suposat
nou tarannà del Govern de Zapatero
i d’una societat espanyola que per-
met des de fa massa anys la vulnera-
ció dels drets democràtics i civils del
poble basc.

Les dones dels Països Catalans -a
excepció de les catalanes del
Nord- només poden avortar aco-
llint-se als tres supòsits que per-
met la llei estatal. Cap d’aquests
requisits contempla el dret de la
dona de decidir lliurement sobre
el seu propi cos. Aquesta és una
assignatura pendent sobre la taula
dels parlaments autonòmics i
estatal, que el PSOE assegura que
resoldrà durant el 2005.
Però tot i que l’avortament no
sigui una opció lliure per a totes

les catalanes, la veritat és que
l’administració és permisiva i fa
els ulls grossos encara que les
dones que volen avortar no com-
pleixin cap dels requisits. Però
aquesta realitat flexible comporta
que la major part de casos es deri-
vin a la sanitat privada i que les
dones hagin d’assumir els costos
de la intervenció. Mentrestant,
l’església espanyola prepara una
nova ofensiva antiavortista.
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encara pendent

Tall de trànsit a la Gran Via de Barcelona en solidaritat amb els treballadors de Miniwatt / Foto: Mireia Comas

Batasuna no es pot presentar a les eleccions basques, però EHAK portarà la veu de l’esquerra abertzale a Vitòria L’avortament lliure continua sent una reivindicació del feminisme català

Nou persones van ser detingudes el 22 de
març per la Brigada d'Informació de la
policia espanyola en el transcurs d'un tall
de trànsit en protesta pel tancament de
l'empresa Miniwatt a Barcelona. La con-
centració s'emmarcava en la crida a la
solidaritat dels moviments socials que
havia fet la Xarxa contra els Tancaments i
el propi Comitè d'Empresa de Miniwatt,
que en els respectius comunicats van
demanar la lliure absolució dels detinguts
i van denunciar l’actuació policial.
Després de passar a disposició judicial, els
detinguts van quedar en llibertat amb
càrrecs de "desordres públics", pels quals
el fiscal demana un any de presó per cada
un. El judici ràpid se celebrarà el proper
28 d'abril, jornada en la qual la Xarxa ha
convocat una concentració a les 12 h
davant dels Jutjats de Lluís Companys.
El diumenge 3 d'abril, uns 200 treballa-
dors de Miniwatt van continuar les protes-
tes contra l'Expedient de regulació presen-
tat per la direcció amb una marxa d'auto-
busos i cotxes per manifestar-se el dia 4 a
Madrid davant la seu central de Philips.
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