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Octubre
1.Tailàndia. Dotze homes armats assalten
l’ambaixada de Myanmar a Bangkok i rete-
nen trenta persones demanant a la junta
militar que dialogui amb l’oposició i alliberi
els presos polítics.

2. EUA/Federació Russa. El secretari d’E-
nergia americà i el ministre rus de l’Ener-
gia Atòmica signen un acord de coopera-
ció sobre el control i la seguretat de matè-
ries nuclears, després de l’accident al Japó
el passat dia 30 de setembre.

ONU. L’informe GEO-2000 del Progra-
ma Mediambiental de l’ONU destaca la
situació insostenible que es viu per l’aug-
ment de la població mundial i l’excessiu i
incontrolat consum, que no permet que
els recursos es recuperin.

3. Àustria. El Partit Liberal d’Àustria, diri-
git pel populista ultradretà Jörg Haider, es
converteix en la segona força política des-
prés de les eleccions legislatives, amb un
programa que defensa postulats racistes
i xenòfobs.

Índia. La coalició encapçalada pel nacio-
nalista Atal Behari Vajpayee es perfila com
la guanyadora de les eleccions legilatives
després de cinc jornades electorals mar-
cades per enfrontaments i atemptats. La
victòria de Vajpayee suposa la derrota de
Sonia Gandhi, presidenta del congrés.

6. Indonèsia. Els representants de l’Exèr-
cit indonesi a l’Assemblea Consultiva
Popular (Parlament) demanen que la cam-
bra aprovi i accepti els resultats del referèn-
dum del 30 d’agost sobre la independèn-
cia de Timor Oriental.

7. Mèxic. Una allau de fang sepulta una
escola de l’Estat de Puebla on es refugien
50 persones que han hagut de marxar de
les seves cases com a conseqüència de
les pluges torrencials dels últims dies, que
ja han provocat 180 morts i 200.000 dam-
nificats.

8. Regne Unit. El Tribunal Penal de Londres
autoritza l’extradició a Espanya del general
Augusto Pinochet, acusat de 34 delictes de
tortura i un de conspiració per torturar.

9. Equador. Els dos espanyols i la belga-
canadenca segrestats el passat 11 de
setembre són alliberats a l’Amazònia equa-
torial en perfecte estat de salut.

10. Timor Oriental. Tropes de l’Exèrcit
indonesi disparen contra un contingent de
la Força Internacional per Timor Oriental
al·legant que han penetrat en territori de

Timor Occidental.

11. Índia. El nacionalista hindú Atal Behari
Vajpayee és nomenat primer ministre des-
prés d’obtenir la majoria a les eleccions cele-
brades entre setembre i principis d’octubre.

12. Pakistan. El Govern de Nawaz Sharif és
destituït en un cop d’estat de l’exèrcit, hores
després que el seu cap, el general Pervez
Musharraf fos destituït pel Govern. El cop
alarma la comunitat internacional  donat que
el Pakistan és una potència nuclear i pel
conflicte que l’enfronta amb l’Índia. En una
al·locució al país, el general colpista no acla-
reix les seves intencions i el dia 15 assumeix
plens poders, suspenent la Constitució i
declarant l’estat d’Emergència.

ONU. Adnan Mevic, un bosni musulmà
nascut a Sarajevo, és declarat per l’ONU
l’habitant 6.000 milions del planeta.

13. Colòmbia. 32 narcotraficants són
detinguts en tres ciutats colombianes i a
Equador i Mèxic en el marc de l’Operació
Mil·lenni, coordinada per l’Agència Cen-
tral d’Intel·ligència (CIA) dels EUA.

14. EUA. El senat nord-americà vota en con-
tra de la ratificació del Tractat de Prohibició
de Proves Nuclears, un dels cavalls de bata-
lla del president Bill Clinton.

15. Israel. 151 presoners palestins i àrabs,
entre ells membres de Hamàs, són allibe-
rats en compliment dels Acords de Pau
signats el novembre passat i ratificats el
setembre.

17. Equador. 25.000 persones evacuades
per l’inici de l’erupció del volcà Tungu-
rahua.

18. Indonèsia. Tots els grups del Parla-
ment voten a favor d’acceptar la inde-
pendència de Timor Oriental després de
24 anys d’ocupació militar.

19. Regne Unit. Enmig de nombroses
manifestacions contra l’autoritarisme i l’in-
cumpliment dels Drets Humans, el presi-
dent de la Xina, Jiang Zemin, inicia una
visita oficial de quatre dies a Londres.

Amèrica Central/Espanya. Un informe
d’Intermón posa de manifest que dels ajuts
oficials concedits per Espanya a Hondu-
res, Nicaragua, Guatemala i El Salvador
per reparar les destrosses de l’huracà
Mitch, només un 4% s’ha destinat a pro-
jectes d’ajut al desenvolupament.

20. Indonèsia. El líder del Partit del Des-
pertar Nacional de caire islamista, Abdu-
rrahman Wahid, és elegit president d’In-
donèsia per l’Assemblea General, substi-

tuint Yusuf Habibie. La seva principal rival,
Megawati Sukarnoputri, filla del fundador
d’Indonèsia, és escollida vicepresidenta.

21. Txetxènia. Diversos míssils impacten
sobre la capital, Grozni, provocant la mort
d’almenys trenta persones a la Maternitat,
la majoria dones i nens.

24. Argentina. Fernando De la Rúa, can-
didat de l’Aliança Opositora, guanya les
eleccions presidencials amb una majoria
prou àmplia per evitar la celebració d’una
segona volta, posant fi a l’hegemonia pero-
nista al país. 

Suïssa. La Unió Democràtica del Cen-
tre, partit ultradretà, es converteix en el
partit més votat i en la tercera força par-
lamentària a les eleccions federals. El par-
tit Socialista, la primera força, pateix un
retrocés molt important.

Tunísia. El president Zine el Abidin Ben
Alí obté el 99% dels vots a les primeres
eleccions presidencials des de 1954, en
les quals participa una oposició autoritza-
da i controlada pel Govern.

25. Israel. S’inaugura la carretera de 44
quilòmetres que, travessant territori d’Is-
rael, uneix les franjes de Gaza i Cisjordà-
nia. El corredor estarà obert 10 hores dià-
ries durant pràcticament tot l’any i caldrà
una identificació per poder circular-hi.

27. Armènia. Diversos terroristes assalten
el Parlament i assassinen, entre d’altres, el
primer ministre Vazgen Sarkysan. Després
de negociar amb el president del país, els
assaltants s’entreguen sense quedar clares
les motivacions de l’assalt, tot i que l’Exèr-
cit manifesta el seu suport al president.

Txetxènia. Els bombardeigs russos sobre
el centre de Grozni causen almenys 112
morts i 220 ferits.

30. Algèria. El president Abdelaziz Boute-
flika ordena l’alliberament de 5.000 presos,
152 dels quals són militants islamistes.

Timor Oriental. Els últims soldats indo-
nesis abandonen la capital, Dili, posant fi
a 24 anys d’ocupació del territori que han
suposat 200.000 morts.

31. Índia. Passat el pitjor cicló dels últims
30 anys, i el segon que afecta el territori
en un mes, es produeixen nombrosos
saqueigs i robatoris a l’Estat d’Orissa, a
l’est del país, mentre el Govern fa crides
a la solidaritat internacional. El balanç de
víctimes del cicló és, unes setmanes des-
prés, de 7.500 morts i un milió i mig de
damnificats.
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1. EUA/Panamà. Els EUA transfereixen
a Panamà les últimes bases militars que
té al canal de Panamà, com a pas previ a
la transferència de la sobirania del canal,
que passarà a Panamà el proper 31 de
desembre.

2. Espanya/Argentina. El jutge espanyol
Baltasar Garzón ordena el processament
de 98 militars argentins condemnats per
terrorisme i genocidi durant les juntes mili-
tars de 1976 a 1983. El Govern argentí
manifesta que no actuarà en contra dels
acusats en compliment de la “Llei de Punt
Final”, que eximeix de culpa els militars
argentins.

Colòmbia. Les Forces Armades Revo-
lucionàries de Colòmbia (FARC) alliberen
els dos tècnics espanyols i el ciutadà arge-
lí que havien segrestat nou mesos abans,
reconeixent que el segrest ha estat un error.

3. Marroc. El ministre de l’Interior, Dris
Basri, afirma que el referèndum per l’au-
todeterminació del Sàhara Occidental, que
s’ha de celebrar el juliol del 2000, serà
ajornat una vegada més –s’hauria d’haver
celebrat el 1991– pels nombrosos recur-
sos presentats contra el cens que elabo-
ra l’ONU.

4. Federació Russa. Després de dues set-
manes de bloqueig, les autoritats russes
obren la frontera entre Txetxènia i Ingúixia
per permetre el pas dels refugiats txetxens.

6. Austràlia. El 54% dels electors es
decanten en referèndum pel manteniment
de la monarquia anglesa com a cap d’Es-
tat, derrotant l’opció repúblicana, que obté
el 45% dels sufragis.

7. Israel. Tres bombes fan explosió al cen-
tre de la ciutat de Netanya, al nord de Tel
Aviv, provocant, almenys, 27 ferits. Les
autoritats atribueixen a Hamàs l’atemptat,
que es produeix un dia abans de la cime-
ra de Ramala, entre israelians i palestins,
per discutir els punts més complicats del
procés de pau.

Mèxic. Francisco Labastida venç en les
primàries al candidat del Partit Revolucio-
nari Institucional (PRI), Roberto Madrazo,
posant fi a la designació del nou president
per part del president sortint.

8. Marroc. Els tribunals condemnen a 25
persones a penes de 15 anys de presó per
la seva participació en els disturbis de El
Aaiun, al Sàhara, el 27 de setembre pas-
sat.

Alemanya. Els expresidents dels EUA,
Alemanya i l’ex-URSS, –George Bush, Hel-
mut Kohl i Mijail Gorbatxov– es reuneixen
a Berlín per iniciar els actes de comme-
moració del desè aniversari de la caiguda
del mur de Berlín, coincidint amb la con-
demna d’Egon Krenz, expresident de la
República Democràtica Alemanya (RDA),
a sis anys i mig de presó pels homicidis
contra els fugitius de la RDA.

9. Marroc. El rei Mohamed VI destitueix el
ministre d’Interior Dris Basri, que durant
vint anys ha estat el més fidel col·labora-
dor del rei Hassan II. Els saharauis reben
amb satisfacció la notícia i esperen que la
decisió desbloquegi la celebració del
referèndum per l’autodeterminació del
Sàhara.

10. Israel. Al voltant de 500 colons jueus
radicals són desallotjats per la força per
l’Exèrcit israelià de l’assentament il·legal

de Javat-Maon, a Cisjordània. Aquesta és
una mostra de la voluntat del president
israelià, Ehud Barak, de preservar el pro-
cés de pau amb els palestins.

11. Colòmbia. L’explosió d’un cotxe bom-
ba a Bogotà provoca la mort de vuit per-
sones i es vincula a l’extradició d’un nar-
cotraficant als EUA, la primera que es con-
cedeix en nou anys.

12. Cuba. Dos dies abans de l’inici de la
cimera Iberoamericana, la policia cubana
deté 30 disidents que pretenien celebrar
una roda de premsa internacional.

República Federal Iugoslava. Un avió
de les Nacions Unides s’estavella al nord
de Kosovo per causes desconegudes. L’a-
vió cau sobre una zona minada i hi moren
els 24 passatgers i tripulants, tres d’ells
espanyols. 

Turquia. Un nou terratrèmol de 7,2 graus,
el segon en dos dies i el setè en menys de
tres mesos, provoca la mort d’almenys 500
persones i milers de ferits.

14. Ucraïna. El president Leonid Kuchma
és reelegit a les eleccions amb un 56,79%
dels vots, superant en quasi vint punts el
seu rival, el comunista Piotr Simonenko.

15. Cuba. S’inicia la celebració de la
novena cimera iberoamericana, amb els
problemes de les relacions entre Espa-
nya i Cuba, i entre la justícia espanyola
i els governs de Xile i Argentina com a
rerefons. Gràcies a la cimera, per pri-
mera vegada a la història, un monarca
espanyol visita Cuba, tot i que el Govern
insisteix en què no es tracta d’una visi-
ta oficial.

Veneçuela. L’Assemblea Nacional Cons-
tituent presenta a les autoritats electorals
el projecte final de constitució, impulsada
pel president Chávez. La Constitució se
sotmetrà a referèndum el 15 de desembre
perquè pugui entrar en vigor l’1 de gener
del 2000.

16. Algèria. Dinou persones moren dego-
llades en un atac que s’atribueix als extre-
mistes islàmics. La matança és la més
important des de l’agost i suposa un impor-
tant revés per la Llei de Concòrdia Civil,
aprovada al juliol, per la qual s’ofereix la
reinserció als extremistes sense delictes
de sang.

17. ONU. Es fa públic un informe en què
l’ONU admet la seva responsabilitat en la
matança de milers de musulmans a la loca-
litat bòsnia de Srebrenica que es va pro-
duir el juliol de 1995 per part de radicals
serbis i davant dels cascos blaus holan-
desos, que no van fer res per evitar-la. L’in-
forme qualifica els fets com un “fracàs
històric de l’alt organisme”.

18. Federació Russa/OSCE. La delega-
ció russa a la cimera de l’Organització per
la Seguretat i la Cooperació a Europa
(OSCE) que se celebra a Istambul, accep-
ta la mediació d’una delegació de l’OSCE
en el conflicte de Txetxènia, després de
les crítiques rebudes des de tots els estats
membres.

Turquia/Azerbaidjan/Geòrgia/Turkme-
nistan. Al marge de la cimera de l’OSCE
a Istambul, els quatre països signen l’a-
cord per la construcció d’un oleoducte i
d’un gasoducte que uneixi Bakú, la capi-
tal de l’Azerbaidjan, amb el port turc de
Ceyhan. Aquest acord suposa que Rússia
perdi el monopoli del control que ha tin-
gut sobre els jaciments de cru i gas del
mar Caspi.

19. Grècia. Milers de persones convoca-
des pels partits d’esquerres es manifes-
ten violentament contra la visita del presi-
dent dels EUA, Bill Clinton, que s’inicia
avui. Els manifestants titllen el president
americà de feixista i li recriminen els bom-
bardeigs contra Iugoslàvia durant el con-
flicte a Kosovo.

21. Colòmbia. Es localitzen els cossos
del cooperant espanyol i el sacerdot
colombià que havien desaparegut el pas-
sat dia 18 quan una llanxa, suposadament
dels grups paramilitars, va envestir la
canoa en la qual viatjaven junt amb vuit
passatgers més, que van poder sobre-
viure.

22. Algèria. Abdelkader Hachani, el
màxim dirigent del Front Islàmic de Sal-
vació (FIS) en llibertat i número tres de la
jerarquia islamista és assassinat. L’a-
temptat se suma als que ja s’han produït
últimament per dificultar el procés de pau
iniciat pel president del país, Abdelaziz
Bouteflika.

23. Kuwait. El Parlament refusa en vota-
ció el decret reial del monarca Yaber al
Ahmad al Sabah, pel qual s’atorgaven
drets polítics a les dones, que actual-
ment no poden participar en política ni
votar.

24. Croàcia. El Parlament aprova una llei
de rang constitucional que declara la inca-
pacitat temporal del president de la Repú-
blica, Franjo Tudjman, per governar. L'a-
provació es produeix després de dies de
buit de poder per l'hospitalització en estat
crític del president.

25. Turquia. EL Tribunal Suprem ratifica,
tot i la pressió internacional, la pena de
mort contra el líder rebel kurd Abdullah
Ocalan dictada el juny passat.

26. Nigèria. 40 morts és el resultat dels
dos dies d'enfrontaments entre les princi-
pals ètnies del país, els Hausas i els Yoru-
bas, per la disputa pel control de la distri-
bució alimentària a Lagos.

27. Irlanda del Nord. El consell executiu
del Partit Unionista de l'Ulster dóna suport
per 480 vots favorables al pla de desar-
mament de l'IRA i accepta la formació d'un
Govern autònom a Irlanda del Nord amb
la participació del Sinn Fein.

Nova Zelanda. Després de nou anys
de Govern conservador, el Partit Labo-
rista venç amb el 38,9% dels sufragis en
les eleccions legislatives. La nova cap
de l'executiu novazelandès serà Helen
Clark.

28. Uruguai. El conservador Jorge Bat-
lle és el vençedor de les eleccions pre-
sidencials, amb un 52% dels vots enfront
de la coalició d'esquerra "Encuentro Pro-
gresista-Frente Amplio", que n'obté el
45%.

Algèria. A pocs dies pel començament
del Ramadà, dos nous atacs integristes
provoquen la mort de 28 persones a prop
de la capital i a la província d'Ain Defla.

29. Irlanda del Nord. Es forma el primer
Govern autònom d'Irlanda del Nord amb
la participació tant de catòlics com de
protestants. El nou Govern, presidit per
l'unionista David Trimble i que inclou a un
ex comandant de l'IRA, Martin McGui-
ness, com a ministre d'educació, assu-
mirà el dia 2 de desembre totes les com-
petències, excepte seguretat i recaptació
d'impostos.
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30. Organització Mundial del Comerç
(OMC). L'inici de l'anomenada "Ronda del
Mil·lenni", a Seattle, és boicotejat per milers
de manifestants que impedeixen l'accés
dels representants al Centre de Conven-
cions de Seattle, obligant a endarrerir l'i-
nici de la cimera de l'OMC.

Alemanya. L'excanceller Helmut Kohl
reconeix que el seu partit, la Unió Demò-
crata Cristiana (CDU), s'ha finançat il·legal-
ment i n'assumeix la responsabilitat polí-
tica.

Desembre

1. Xile. Un jutge xilè ordena el processa-
ment del cap de la Dirección de Inteligen-
cia Nacional (DINA) i d'altres 11 oficials
més per la participació en els crims come-
sos contra cinc opositors del règim d'Au-
gusto Pinochet.

2. Regne Unit / Irlanda. La Reina Isabel
II signa la devolució de l'autonomia a Irlan-
da del Nord després que les dues cam-
bres del Parlament anglès l'hagin aprova-
da. El nou Govern autònom, el primer des-
prés de 27 anys, es va formar fa pocs dies
amb republicans i unionistes. Paral·lela-
ment, el Govern irlandès retira de la Cons-
titució la reclamació dels sis comtats de
l'Ulster que el 1921 van quedar en mans
britàniques.

5. EUA / Cuba. El president Cubà, Fidel
Castro, dóna un ultimàtum de 72 hores als
EUA perquè retornin a l'illa Elián González,
un nen que el passat dia 24 de novembre
va sobreviure al naufragi d'un grup de 14
balseros, en què va morir la seva mare. El
nen va ser entregat a uns familiars llunyans
de Miami, desatenent les reclamacions que
fa el seu pare des de Cuba. 

6. Federació Russa. El Comandament de
les Tropes Unificades de les Forces Arma-
des de Rússia llança un ultimàtum segons
el qual aquelles persones que no hagin
abandonat Grozni el proper dia 11 seran
considerades terroristes i bandits i seran
destruïdes per l'artilleria i l'aviació.

7. Països Baixos. Se celebra a la base
militar de Kamp van Zesit, cedida tem-
poralment pels Països Baixos al Regne
Unit, la vista preliminar del judici contra
Al Amín Jalifa Fahina i Abdel Baset Alí per
l'atemptat contra l'avió de la companyia
Pan Am que el 1988 va explotar sobre la
localitat escocesa de Lockerbie provo-
cant la mort dels 259 passatgers i d'11
habitants de la localitat.

8. Federació Russa / Bielarús. Els presi-
dents rus i bielorús, Boris Ieltsin i Alek-
sandr Lukaixenko, signen un tractat d'u-
nió entre amdós països amb l'objectiu de
formar un futur Estat confederat. 

Israel / Síria. Tres anys després que
quedessin interrompudes, Israel i Síria,
per mediació dels EUA, acorden repen-
dre les converses de pau amb una con-
ferència que se celebrarà a Washington.

10. UE. A la Cimera de Caps d'Estat de la
UE que se celebra a Hèlsinki, s'acorda ator-
gar l'estatus de candidat a adherir-se a la
UE a Eslovàquia, Lituània, Letònia, Bulga-
ria i Romania. Així mateix, un cop supera-
des les reticències de Grècia, s'atorga el
mateix estatus a Turquia, tot i que amb
dures condicions, centrades fonamental-
ment en la necessitat d'avançar en el res-
pecte als Drets Humans.

Croàcia. Després de 40 dies d'agonia,
el president de Croàcia i pare de la inde-
pendència del país, Frandjo Tudjman,
mor a causa d'un càncer.

11. Federació Russa. El dia que expira
l'ultimàtum per abandonar Grozni, la capi-
tal txetxena, el Comandament militar rus
prorroga 24 hores més el termini per aban-
donar la capital, obrint un nou corredor
humanitari.

12. Xile. El resultat de les eleccions presi-
dencials, en què concorrien la Concentra-
ción de Partidos por la Democracia –socia-
lista- i el partit dretà, força una segona vol-
ta que se celebrarà el gener al donar un
empat entre els dos candidats –47,96% i
47,52% respectivament–.

14. Panamà. 85 anys després de la seva
construcció, els EUA retornen la sobira-
nia del canal de Panamà a l'Estat cen-
treamericà, en una cerimònia en la qual
no assisteix cap alt representant de la
Casa Blanca. La transferència, efectiva
a partir del proper 1 de gener, suposa
també retornar la sobirania nacional a
Panamà, tot i que els EUA es reserven el
dret a actuar militarment i unilateralment
al Canal si ho consideren oportú.

15. Veneçuela. La nova Constitució impul-
sada pel president, Hugo Chávez, rep el
suport del 71,26% dels votants en el
referèndum enfront del 28,75% que hi
voten en contra. Destaca la baixa partici-
pació, amb una abstenció del 54,3% que
s'atribueix, en part, a les pluges torrencials
que cauen al país.

Síria / Israel. Se celebren a Washington,
als EUA, les primeres converses directes
de pau a alt nivell entre Síria i Israel. El
punt més complicat de les converses, que
es reprendran a partir del gener, és l'e-
xigència de Síria perquè Israel retorni els
alts del Golan.

16. Federació Russa. Les tropes russes
a Txetxènia entren a la capital, Grozni,
patint un revés important en una embos-
cada per part de la guerrilla txetxena. Tot
i el desmentiment per part de Moscou,
corresponsals estrangers parlen d'unes
100 baixes entre les tropes russes.

17. ONU / Iraq. El Consell de Seguretat
de l'ONU aprova una resolució per la qual
exigeix la represa de la inspecció inter-
nacional de l'armament iraquià a canvi de
suspendre, per períodes renovables de
tres mesos, les sancions que s'apliquen
a l'Iraq des de la guerra del Golf. La reso-
lució, que és votada amb l'abstenció de
França, Rússia i la Xina, és refusada per
Bagdad.

19. Portugal / Xina. A les zero hores es fa
efectiu el traspàs de la sobirania portu-
guesa sobre Macao a la Xina, fet que supo-
sa la fi de la presència europea en territo-
ri xinès. El nou territori xinès tindrà un règim
d'autonomia durant 50 anys.

Veneçuela. Les pluges torrencials que
des de fa dies afecten la costa central
del país produeixen un balanç provisio-
nal de víctimes que podria superar els
5.000 morts, a més de nombrosos dam-
nificats. 

20. Federació Russa. L'escrutini del 84%
dels vots de les eleccions a la Duma cele-
brades el dia 19 dóna un resultat molt ajus-
tat entre el Partit Comunista, amb el 24,2%
dels vots, i el partit Unió, creat fa tres
mesos pel Kremlin, amb un 23,4%.

22.Veneçuela. El president Hugo Chávez
rep plens poders de l'Assemblea per uti-
litzar els recursos privats en les tasques
de rescat de les víctimes de les pluges
torrencials, que es xifren en uns 30.000
morts, imposant una economia de guerra
en la reconstrucció.

23. França. Els grups armats indepen-
dentistes de Còrsega, amb el Front d'Alli-
berament Nacional Cors-Canal Històric
(FLNC-CH) al capdavant, declaren una tre-
va indefinida després que el primer minis-
tre Lionel Jospin convoqués una reunió en
la qual va poder assistir el braç polític de
l'FLNC-CH.

24. Índia. Un grup de cinc guerrillers inde-
pendentistes de Caixmir segresta un avió
amb 189 persones a bord, que es dirigia
de Katmandú, al Nepal, a Nova Delhi. Els
segrestadors demanen l'alliberament del
líder independentista Masud Azhar.

Costa d'Ivori. La revolta militar que es
va iniciar el dia 23 per reclamar el paga-
ment dels salaris, desemboca en un cop
d'estat quan el líder dels rebels, l'excap
de l'Estat Major general Robert Gueï
anuncia la destitució del president, Henri
Konan Bédié.

25. Alemanya / Espanya / França / Ità-
lia / Regne Unit / Suïssa. Un temporal de
vent i pluja, amb ràfegues superiors als
200 km hores i batejat com a Lothar, pro-
voca cinquanta morts al centre d'Europa,
en la que els experts qualifiquen de pitjor
tempesta dels últims 15 anys. El dia 27 el
balanç definitiu de víctimes és de 77 morts
en els sis països afectats.

26. Guatemala. El Front Republicà Gua-
temalenc, fundat pel colpista Efraín Ríos
Montt i liderat per Alfonso Portillo, venç en
els comicis presidencials amb el 68,32%
dels vots, enfront del 31,68% del seu rival
del Partido de Avanzada Nacional, Óscar
Berger.

28. Índia / Afganistan. Les negociacions
per finalitzar el segrest de l'avió indi del
passat dia 24 es compliquen amb l'e-
xigència dels segrestadors que se'ls entre-
guin 32.000 milions de pessetes i s'allibe-
rin 35 activistes independentistes de Caix-
mir. L'avió es troba des del dia 25 a
l'aeroport afganès de Kandahar.

30. Indonèsia. Almenys 250 persones
moren en un brot de violència entre musul-
mans i cristians a l'illa de Halmahera, a les
Moluques. Aquestes víctimes se sumen al
miler que ja s'han produït durant l'últim any
a l'illa, sense que el Govern indonesi pugui
controlar la situació.

31. Federació Russa. El president rus,
Boris Ieltsin, sorprèn el món a l’anunciar
durant el discurs de fi d'any la seva dimis-
sió com a president de Rússia. Ieltsin és
substituït pel primer ministre Vladimir Putin,
que signa un decret d'immunitat per a l'ex-
president i la seva família, sota sospita per
corrupció.

Afganistan. Després d'una setmana,
els segrestadors de l'avió indi alliberen
els ostatges al comprovar que el Govern
indi ha alliberat tres rebels islàmics de
Caixmir. 

Món. L'arribada de l'any 2000 es pro-
dueix sense que hi hagi cap incidència
destacable pel temut "efecte 2000", des-
prés que els últims anys s'hagin invertit
més de 50 bilions de pessetes a tot el
món per evitar-lo.
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