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Novembre

1. Autoritat Nacional Palestina. El presi-
dent Iàsser Arafat ordena l’arrest de Ahmed
Yasin, cap espiritual i polític del moviment
fonamentalista palestí Hamàs.

2-5. Amèrica Central. L’huracà Mitch cau-
sa 13.000 morts, milers de desapareguts
i més de tres milions de damnificats al seu
pas per Hondures, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala i Belice. Moltes de les infraes-
tructures i vivendes d’aquests països han
quedat destrossades. A Hondures, per
exemple, l’huracà ha devastat el 70% del
territori. 

4. Espanya/Xile. El jutge Baltasar Garzón
proposa al Govern espanyol que sol·liciti
a les autoritats britàniques l’extradició de
l’exdictador xilè Augusto Pinochet, a qui
acusa de delictes de genocidi, terrorisme
i tortura.

5. EUA. Els republicans perden les elec-
cions al Congrés, que han esdevingut un
referèndum sobre el comportament del
president demòcrata Bill Clinton en l’”afer
Lewinsky”.

6. Xile/Regne Unit. La fiscalia anglesa
nega que Pinochet tingui immunitat, per-
què va violar la Constitució xilena.

7. Autoritat Nacional Palestina/Israel.
Dos suïcides de Hamàs fan esclatar un
cotxe bomba a Jerusalem i provoquen 24
ferits. Aquest atemptat fa perillar l’accep-
tació dels acords de pau de Wye Planta-
tion, signats el 23 d’octubre passat.

Colòmbia. El Govern encapçalat pel pre-
sident Andrés Pastrana inicia el diàleg amb
les FARC (Forces Armades Revolucionà-
ries de Colòmbia).

9. Portugal. Els portuguesos refusen en
referèndum el projecte socialista de divi-
dir el país en vuit regions administrati-
ves.

Amèrica Central. Diversos països de la
zona demanen la condonació del deute
extern per tal de superar els devastadors
efectes econòmics provocats pel pas de
l’huracà Mitch.

França. El 71,87% del cens ha votat
afirmativament a la proposta que aquest
territori tingui autonomia respecte França
durant un període d’entre 15 i 20 anys.

11. EUA/Iraq. Els Estats Units acceleren
el desplegament de les seves forces mili-
tars al golf Pèrsic i adverteixen Iraq que ha
de complir amb les exigències internacio-
nals de cooperar amb els inspectors de
desarmament de les Nacions Unides.

13. França/Xile. El Govern francès dema-
na al Regne Unit l’extradició d’Augusto
Pinochet.

15. Indonèsia. Milers d’indonesis ataquen
l’Exèrcit en venjança per les darreres víc-
times provocades en les manifestacions
en favor del procés democratitzador. Els
enfrontaments recorden els que, el maig
passat, van provocar la caiguda del règim
del general Suharto, després d’haver pro-
duït 1.200 morts.

16. EUA/Iraq. El president nord-americà,
Bill Clinton, anul·la l’atac que tenia previst
dur a terme contra Iraq però manté el dis-
positiu bèl·lic a la zona del Golf. La sus-
pensió de l’acció militar pretén persuadir
el líder iraquià que autoritzi les inspeccions
de l’ONU al seu territori per destruir l’ar-
mament de destrucció massiva iraquià.

Kurdistan/Itàlia. Milers de kurds provi-
nents d’arreu d’Europa es manifesten a
Roma per exigir la llibertat del líder del Par-
tit dels Treballadors Kurds (PKK), Abdalà
Ocalan, retingut per les autoritats italianes
a l’espera de ser extradit a Turquia.

19. Veneçuela. La possibilitat d’una victò-
ria de l’exmilitar colpista Hugo Chávez
mobilitza els dos partits històrics del país,
Acció Democràtica (AD) i el socialcristià
Copei, que intenten buscar un candidat
comú que pugui fer front Chávez en les
eleccions legislatives de desembre.

20. Autoritat Nacional Palestina/Israel.
El Govern conservador del primer minis-
tre israelià, Benjamin Netanyahu, com-
pleix el que s’havia establert als acords
de Wye Plantation i aprova la primera fase
de la retirada de l’Exèrcit d’Israel del 2%
de Cisjordània i el traspàs a l’Autoritat
Palestina.

21. Kurdistan/Itàlia. Abdalà Ocalan, líder
del Partit dels Treballadors del Kurdistan
(PKK), detingut des de fa una setmana a
la capital italiana, és alliberat per decisió
del Tribunal d’Apel·lació de Roma. Els
magistrats refusen així la petició d’extra-
dició demanada per Turquia.

22. Federació Russa. Commoció al país
per l’assassinat a trets de la diputada refor-
mista Galina Staravóitova, aspirant a la
presidència.

23-24. Indonèsia. Milers d’extremistes
musulmans ataquen esglésies catòliques
i provoquen sis morts. Acusen els cristians
d’haver-se enriquit durant el règim dicta-
torial de Suharto.

24. Iraq. Izzat Ibrahim, vicepresident del
Consell de la Revolució Iraquiana i “núme-
ro dos” del règim iraquià, surt il·lès d’un
atac amb granades de mà a la localitat de
Kerbala, ciutat santa del xiisme.

Mèxic. Fracassen les converses de pau
entre l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament
Nacional (EZLN) i la Comissió de Concòr-
dia i Pacificació (Cocopa), que agrupa els
principals partits mexicans.

25. Argentina. L’excap de la Marina argen-
tina, Emilio Massera, queda en situació de
presó preventiva, acusat del segrestament
i desaparició de dos nens a la maternitat
clandestina de l’Escola de Mecànica de
l’Armada (ESMA).

Albània. Els albanesos aproven en
referèndum de forma massiva la nova
Constitució postcomunista. El líder de l’o-
posició, Sali Berisha, denuncia manipula-
ció dels resultats i demana un avançament
de les eleccions generals.

26. Xile/Regne Unit. Els jutges del comitè
judicial de la Cambra dels Lords decidei-
xen per una majoria de tres contra dos
revocar la immunitat a Augusto Pinochet,
perquè entenen que els crims contra la
humanitat dels quals el jutge Baltasar Gar-
zón acusa l’exdictador xilè no estan empa-
rats per les lleis britàniques. D’aquesta
manera, es permet una possible extradi-
ció de Pinochet a Espanya per tal de ser
jutjat. Per la seva part, el president de la
República de Xile, Eduardo Frei, convoca
el Consell de Seguretat Nacional i anun-
cia la seva intenció de lluitar contra aques-
ta decisió judicial.

29. República Democràtica del Congo.
Els principals països implicats en el con-
flicte del Congo arriben a un acord d’alto
el foc a París. L’acord s’aconsegueix en
una reunió promoguda pel secretari gene-
ral de l’ONU, Kofi Annan, a la qual assis-
teixen el president de la RDC, Laurent Kabi-
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IA la; el de Rwanda, Pasteur Bizimungu; el
de Zimbabwe, Robert Mugabe; i el d’U-
ganda, Yoweri Museveni.

Desembre

1. Sàhara Occidental. El Front Polisa-
rio accepta la proposta de Nacions Uni-
des per incloure 65.000 persones més
en el procés d’indentificació de votants
per al referèndum sobre el futur del Sàha-
ra Occidental. El vot d’aquestes perso-
nes, integrades en tres tribus, podria incli-
nar-se a favor de l’annexió del territori a
Marroc. 

2. Canadà/Quebec. Els independentistes
del Partit Quebequès (PQ) tornen a guan-
yar les eleccions regionals del Quebec,
però no aconsegueixen la majoria necessà-
ria per convocar un altre referèndum per
a l’autodeterminació. El PQ de Lucien Bou-
chard obté un 43,6% del vots i 75 dipu-
tats a la cambra regional, mentre que els
Liberals de Jean Chrétien obtenen un
42,9% dels vots i 48 diputats.

3. Bòsnia i Hercegovina. Tropes nord-
americanes de la Força d’Estabilització de
l’OTAN (SFOR) detenen un general serbo-
bosni Radislav Krstic, acusat pel Tribunal
Internacional de La Haia de genocidi i crims
de guerra.

4. Israel. El primer ministre, Benjamin
Netanyahu, congela la retirada de tropes
de Cisjordània estipulada pels acords Wye
Plantation (EUA). Netanyahu posa tres
condicions a Iàsser Arafat: la renúncia a
proclamar la independència de l’Estat
palestí, el final dels incidents i el manteni-
ment a la presó dels palestins acusats de
delictes de sang. 

Algèria. Una bomba mata 14 persones
i provoca 24 ferits en un mercat a la ciu-
tat de Jemis Miliana, a 130 quilòmetres
d’Alger. Els últims quatre dies han mort
37 persones a conseqüència de la violèn-
cia terrorista, dues setmanes abans del
Ramadan.

República Federal de Iugoslàvia. El pre-
sident de Iugoslàvia, Slobodan Milosevic,
desencadena una purga dels seus possi-
bles rivals a l’Exèrcit i als serveis secrets.

5. EUA. La secretària d’Estat dels EUA,
Madeleine Albright, admet que el seu país
va cometre “un terrible error” quan va aju-
dar les dictadures llatinoamericanes durant
la Guerra Freda. Albright reconeix que Was-
hington es va equivocar quan va donar
suport al cop d’Estat de Xile que va dur
Augusto Pinochet al poder.

Alemanya/UE. Alemaya renuncia a
demanar la rebaixa o la supressió dels
fons de cohesió durant la seva presidèn-
cia de la Unió Europea, de gener a juliol
de 1999.

6. Taiwan. El Partit Kuomintang, en el
poder des de fa cinquanta anys, amplia
la majoria absoluta en el Parlament a les
eleccions legislatives i treu l’alcaldia de la
capital, Taipei, a un dels líders més
carismàtics del l’oposició, Chen Shui-Ban.

7. Veneçuela. L’excolpista Hugo Chávez
guanya les eleccions presidencials amb
un 56% dels vots, davant d’Henrique
Salas, que n’obté un 39,7%. Chávez, que
acaba amb quatre dècades de bipartidis-
me, promet una “nova república” i anun-
cia la implantació de programes per reduir
el deute extern.

Israel. Més de 2.000 presos polítics
palestins es declaren en vaga de fam per
exigir que se’ls alliberi, una setmana abans
de la visita a la regió del president dels
EUA, Bill Clinton.

8. Veneçuela. El nou president Hugo Chá-
vez anuncia que convocarà un referèndum
sobre l’elecció d’una Assemblea Consi-
tuent que doni pas a una “democràcia par-
ticipativa”. 

9. Txetxènia. Trobats en una carretera els
caps sense cos de tres britànics i dos
novazelandesos segrestats el 3 de desem-
bre a la capital, Grozni, on instal·laven un
sitema de telefonia mòbil.

10. Regne Unit. El ministre d’Interior brità-
nic, Jack Straw, autoritza l’extradició d’Au-
gusto Pinochet a Espanya, perquè sigui
jutjat de tots els delictes de què se l’acu-
sa, excepte genocidi i assassinat. L’auto-
rització obliga Pinochet a comparèixer el
dia 11 de desembre davant d’un tribunal
londinenc. El president de Xile, Eduardo
Frei, crida l’ambaixador xilè a Londres, i
l’Exèrcit es declara “commocionat”.

11. França. Es clausuren les celebracions
del 50 aniversari de la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans. Representants
d’Organitzacions no Governamentals de
més de cent països aproven la Declaració
de París, que denuncia “la persistència
d’un menyspreu per als drets humans”.

Espanya/Xile/Regne Unit. El jutge Bal-
tasar Garzón processa Augusto Pinochet
per genocidi, terrorisme i tortura, confirma
l’ordre de detenció contra l’exdictador i
demana l’embargament dels seus comp-
tes a Suïssa i Luxemburg.

13. Àustria/UE. Conclou la cimera de caps
d’Estat i de Govern a Viena, dedicada a
debatre la reforma del finançament de la
Unió Europea per al període 2000-2006.
Els quinze anuncien que la pugna finan-
cera entre aquells que volen reduir la seva
contribució, com Alemanya, i els que volen
que els fons de solidaritat es mantinguin,
com Espanya, queda aplaçada fins a la
cimera extraordinària del mes de març.

15. Autoritat Nacional Palestina. El pre-
sident dels EUA, Bill Clinton, visita Israel i
els territoris administrats per l’Autoritat
Palestina. Clinton desfila amb Iàsser Ara-
fat davant de tropes palestines i saluda la
bandera palestina. L’Autoritat Palestina
acepta que Israel té dret a existir com a
nació dins el territori del que, fins al 1948,
va ser Palestina.

Puerto Rico. En un referèndum no vin-
culant, la majoria dels porto-riquenys rebut-
ja incorporar-se als EUA com un estat més.

17. EUA/Iraq. Les forces aèries i navals
dels EUA al golf Pèrsic ataquen Iraq amb
míssils de llarg abast, sense cap advertèn-
cia prèvia i sense l’autorització de l’ONU.
Bill Clinton dóna l’ordre d’atacar basant-se
en un informe del cap de l’equip d’inspec-
tors de l’ONU, l’australià Richard Butler, que
assegura que Iraq no ha complert els com-
promisos anteriors. L’atac, que compta amb
el suport del Regne Unit, coincideix amb
l’inici del debat al Congrés dels EUA sobre
el procés de destitució de Clinton.

Itàlia. El Tribunal d’Apel·lació de Roma
deixa en llibertat Abdalà Ocalan, líder del
Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK).

18. EUA/Iraq. Els EUA llancen un nou atac,
més llarg i contundent que el primer, con-
tra objectius a Bagdad i altres poblacions
de Iraq,

Regne Unit/Xile. El Tribunal d’Apel·lació
dels Lords decideix, per unanimitat, anul·lar
la decisió anterior que aixecava la immu-
nitat a Augusto Pinochet. El Tribunal con-
sidera que un dels jutges que va interve-
nir en la sentència, lord Hoffman, no havia
d’haver format part d’aquell tribunal, per-
què estava relacionat amb Amnistia Inter-
nacional, una de les parts en el judici. Un
altre tribunal format per cinc jutges haurà
de debatre la immunitat de l’exdictador
xilè a partir del 18 de gener. 

19. EUA/Iraq. Els EUA ataquen per tercer
dia consecutiu l’Iraq. L’Estat Major nord-
americà reconeix que no s’han complert
tots els objectius.

20. EUA. La Cambra de Representants
vota a favor de l’impeachment (destitució)
del president Bill Clinton, acusat de perju-
ri i d’obstrucció a la justícia. Clinton s’haurà
de sotmetre a un judici al Senat, en el qual
els senadors, en el paper de jutges, vota-
ran a favor o en contra de la destitució del
president.

21. Federació Russa/Índia. El primer minis-
tre rus, Evgueni Primakov, comença una
visita oficial a l’Índia per tal de reforçar els
lligams amb el seu principal aliat a la regió
i important mercant per al seu armament.

22. Israel. El Parlament s’autodissol i con-
voca eleccions anticipades. 

Xina. Dos dels principals dissidents de
l’opositor Partit Democràtic Xinès són
condemnats a 13 i 11 anys de presó, des-
prés d’un judici sumaríssim sense dret a
defensa.

24. Bèlgica. El Tribunal Suprem condem-
na l’antic secretari general de l’OTAN i
ministre d’Economia de Bèlgica, Willy Cla-
es, a tres anys de presó. Claes ha estat
condemnat per “corrupció passiva”, ja que
va conèixer i tolerar un suborn de 50.000
milions de pessetes, entregades per una
empresa italiana per aconseguir un con-
tracte de venda de 46 helicòpters a Bèlgi-
ca a finals dels anys 80.

25. República Federal de Iugoslàvia. El
president, Slobodan Milosevic, trenca l’al-
to el foc firmat el mes d’octubre i les tro-
pes sèrbies ataquen posicions de la gue-
rrilla albanokosovar a la regió de Poduje-
vo, al nord de Kosovo.

Xina. 214 dissidents inicien una vaga de
fam de cent dies per protestar contra les
detencions i condemnes sumaríssimes con-
tra tres dirigents del Partit Demòcrata Xinès.

27. Iraq. El Govern de Saddam Hussein
trenca les seves relacions amb Nacions
Unides. Iraq prohibeix oficialment que els
avions comercials utilitzats per l’ONU ate-
rrin a Bagdad i anuncia que no acceptarà
el retorn dels inspectors de desarmament
de la UNSCOM.

28. República Federal de Iugoslàvia. Les
forces especials sèrbies bombardegen nou
poblacions al nord de Kosovo.

29. Iraq/EUA. Quatre militars iraquians
morts i set ferits després que avions
nord-americans llancessin míssils contra
una bateria antiaèria al nord de l’Iraq, en
resposta als trets d’Iraq contra els aparells
aeris. L’atac és el primer incident amb víc-
times des dels bombardejos que van tenir
lloc fa vuit dies.

Algèria. Setze persones moren en
atemptats comesos per un grup armat a
la població d’Ain Defla, a 150 quilòmetres
al sud-oest d’Alger. 
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31. Colòmbia. 70 morts, com a mínim, és
el resultat dels enfrontaments entre les For-
ces Armades Revolucionàries de Colòm-
bia (FARC) i el grup paramilitar Autode-
fenses Unides de Colòmbia, a la selva de
Paramillo, al departament de Córdoba.

1999

Gener

3. Brasil. El president Fernando Henrique
Cardoso pren possessió del seu càrrec i
anuncia un pla d’ajustament fiscal que
preveu un augment dels impostos i la reta-
llada de les despeses. El pla forma part
del compromís del Govern brasiler amb
el Fons Monetari Internaciona (FMI) per
poder rebre un ajut internacional de
41.500 milions de dòlars (6 bilions de pes-
setes).

Algèria. Vint-i-dues persones d’una famí-
lia de ramaders, assassinades a 440 quilò-
metres al sud-est d’Alger. És l’atemptat
més greu que s’ha produït durant aquest
Ramadan.

4. ONU/Angola. Nacions Unides decideix
retirar el seu personal del centre d’Ango-
la, després que el passat dia 2 un míssil
va abatre el segon avió de l’organització
en dues setmanes. Es desconeixen on
paren els possibles supervivents. D’altra
banda, les dues parts en conflicte, la gue-
rrilla de l’UNITA i el Govern, qualifiquen
d’ingerència estrangera” la mediació de
Nacions Unides.

6. EUA/Cuba. El president nord-americà,
Bill Clinton, autoritza la venda d’aliments
a particulars cubans i la creació d’un ser-
vei de correu directe entre tots dos països.
També dóna permís perquè es pugui volar
a l’illa des de tot els EUA i perquè un equip
de beisbol, els Orioles de Baltimore, juguin
contra una selecció cubana. És la
“diplomàcia del beisbol.”

EUA/Iraq. Avions iraquians i nord-ame-
ricans s’enfronten per primera vegada des
de 1992 en una zona d’exclusió. Avions
dels EUA han llançat sis míssils contra dot-
ze avions iraquians que havien violat l’es-
pai d’exclusió aèria del sud d’Iraq. D’altra
banda, el president d’Iraq, Saddam Hus-
sein, exhorta els àrabs que se sublevin
contra els dirigents que “col·laboren amb
els enemics”.

República Democràtica del Congo. Les
tropes rebels assassinen 500 civils a la
regió de Kivu Sud, a l’est del país, segons
una informació de Misna, agència de notí-
cies de missioners catòlics.

7. EUA/Iraq. Els diaris The Washington
Post i The Boston Globe” revelen que els
inspectors de desarmament de Nacions
Unides a Iraq van espiar per als EUA. Els
esmentats diaris assenyalen l’existència
d’un informe intern de Nacions Unides que
assegura que el cap de la missió, l’aus-
tralià Richard Butler, i alguns dels seus
subordinats van ajudar a instal·lar un sis-
tema clandestí d’escoltes electròniques
per interceptar i enregistrar converses mili-
tars i polítiques iraquianes. Butler ho dese-
menteix i el secretari general, Koffi Annan,
afirma que no té proves de les acusacions.

8. Colòmbia. El líder de la guerrilla de les
Forces Armades Revolucionàries de
Colòmbia (FARC), Manuel Marulanda, no
assisteix a la cita amb el president del país,

Andrés Pastrana, en la reunió entre gue-
rrilla i Govern que ha de fixar l’inici de les
converses de pau.

EUA. S’inicia el judici del procés de des-
titució contra el president Bill Clinton al
Senat.

10. Bòsnia i Hercegovina. Soldats fran-
cesos de les forces de pacificació de l’O-
TAN maten el presumpte criminal de gue-
rra serbi Dragan Gagovic.

11. Colòmbia. Els paramilitars han assas-
sinat com a mínim cent civils els últims
quatre dies, acusant-los de col·laborar amb
la guerrilla. D’altra banda, la guerrilla de
les FARC allibera una cooperant espan-
yola després d’un mes de segrest.

Kazajstan. L’exlíder comunista Nursul-
tan Nazarbàiev, elegit president amb un
80% dels vots i un mandat de set anys.
L’OSCE anuncia que els comicis no són
democràticament homologables. 

12. Turquia. El socialdemòcrata Bulent
Ecevit es converteix en primer ministre,
amb l’encàrrec de dur el país a les elec-
cions del mes d’abril.

15. UE. El Parlament rebutja la moció de
censura contra la Comissió Europea per
293 vots contra 232. Tot i així, es decideix
que la Comissió quedi sotmesa a la tute-
la i el control d’un comitè d’experts, que
examinarà els casos denunciats de frau,
mala gestió i nepotisme.

17. República Federal de Iugoslà-
via/Kosovo. Les tropes sèrbies executen
39 civils albanesos al sud de Kosovo. Un
dia abans, a la mateixa zona, 15 guerrillers
albanesos de l’Exèrcit d’Alliberament de
Kosovo (EAK) van morir després d’una
ofensiva sèrbia.

18. Iran. Assassinades tres persones rela-
cionades amb el món de la cultura i de
tendència liberal. Aquests assassinats s’a-
fegeixen a dos morts més i un desapare-
gut també liberals. Les denúncies per ame-
naça de mort contra periodistes i intel·lec-
tuals han augmentat. 

20. República Federal de Iugoslà-
via/Kosovo. L’OTAN i els EUA amenacen
el president iugoslau, Slobodan Milosevic
amb un atac militar si aquest no accepta
les exigències de la comunitat internacio-
nal. L’exigència principal és que Milosevic
anul·li l’ordre d’expulsió dictada dilluns
passat contra el cap de la missió d’ob-
servadors de l’OSCE, el nord-americà
William Walker.

23. Romania. El Govern romanès arriba a
un acord amb els 10.000 miners que havien
arribat a 200 km de Bucarest, després de
cinc dies de marxa i d’enfrontar-se amb la
policia. Els treballadors exigien un aug-
ment salarial i la congelació del pla del
Govern per tancar les mines no rendibles
de la vall de Jiu.

24. Angola. Els observadors de Nacions
Unides abandonen el país després d’haver
fracassat en el procés de pau. L’ONU hi ha
gastat més de 1.200 milions de dòlars.

26. Jordània. El rei Hussein nomena hereu
del tron de Jordània el seu fill gran Abdalà.
Dos dies abans, havia retirat al seu germà
Hassan el títol de príncep hereu de Jordà-
nia, que li havia estat atorgat l’any 1965.
Hassan ha governat el país durant els
últims sis mesos, mentre el rei era hospi-
talitzat als EUA. En una carta, el rei acusa
el seu germà d’abocar Jordània al cop
d’estat durant la seva absència.

Mèxic. Joan Pau II acaba la seva visita
a Mèxic proclamant un missatge d’unitat
de tot el continent americà i propugnant
el mestissatge de races.

28. Indonèsia. El Govern d’Indonèsia
accepta per primera vegada considerar la
independència del Timor Occidental i anun-
cia que el líder timorès José Xanana Gus-
mao sortirà de la presó i quedarà sota
arrest domiciliari.

29. Colòmbia. El Govern militaritza la regió
d’Armènia per frenar l’onada de saquejos
i violència que pateix la regió després del
terratrèmol que, dos dies abans, va pro-
vocar més de 700 morts, 3.000 ferits i
400.000 damnificats.

30. República Federal de Iugoslà-
via/Kosovo. Els ministres d’Afers Estran-
gers dels països del Grup de Contacte
(França, Regne Unit, Estats Units, Itàlia,
Rússia i Alemanya) donen un ultimàtum al
Govern iugoslau de Slobodan Milosevic:
si en el termini de tres setmanes no es
negocia una solució pacífica per a Koso-
vo, intervendran militarment. Al mateix
temps, la policia sèrbia mata 34 albane-
sos kosovars a Rogovo, a prop de la fron-
tera amb Albània.

Indonèsia/Timor Oriental. El líder de la
guerrilla independentista de Timor Orien-
tal, Xanana Gusmao, fa una crida a l’alto
el foc. La proposta del Govern de Jakarta
d’oferir l’autonomia a l’antiga colònia por-
tuguesa i, fins i tot, obrir les portes a una
futura independència provoca tensions
entre independentistes i proindonesis. 

Febrer

2. Iran. S’inicien les celebracions per als
20 anys de la Revolució Islámica a Iran.
Els actes commemoratius duren 11 dies i
inclouen un concert de música pop. La
celebració té lloc en plena pugna interna
entre els clergues liberals i aperturistes i
l’oposició conservadora. 

3. República Federal de Iugoslàvia.
L’Exèrcit d’Alliberament de Kosovo (EAK),
la guerrilla que lluita per a la independèn-
cia de la província sèrbia, anuncia que
enviarà una delegació a les converses
sobre el futur del territori que s’han de cele-
brar a partir del dia 6 a Rambouillet, a
França. Les converses han estat convo-
cades pels sis països del Grup de Con-
tacte, i el Govern de Iugoslàvia també hi
ha estat cridat, tot i que encara no ha deci-
dit si hi anirà. L’OTAN ha amenaçat amb
una intervenció armada si Iugoslàvia no hi
participa.

Veneçuela. El nou president, l’extinent
coronel colpista Hugo Chávez, convoca
un referèndum constituent com a primer
pas en la seva revolució bolivariana. Chá-
vez jura el seu càrrec “sobre una consti-
tució moribunda”.

5. República Federal de Iugoslàvia. El
Parlament serbi resol per majoria absolu-
ta enviar una delegació negociadora a la
cimera per a la pau a Kosovo de Ram-
bouillet. La comunitat internacional exigeix
al president iugoslau, Slobodan Milosevic,
que torni a Kosovo l’autonomia política
que ell mateix va abolir l’any 1989.

Alemanya. El primer banc mundial, el
Deutsche Bank, revela que durant la Sego-
na Guerra Mundial va finançar el camp
d’extermini d’Auschwitz. El banc presta-
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va diners a les empreses dedicades a la
construcció de camps de concentració,
on el règim nazi va exterminar més d’un
milió i mig de persones. La notícia arriba
en el moment en què l’entitat ha de fer front
a reclamacions milionaries pels danys
soferts per les víctimes de l’holocaust.

7. UE. Un informe del Tribunal de Comp-
tes sosté que la Comissió Europea ha ges-
tionat de forma irregular 101.495 milions
de pessetes atorgats a Rússia i a altres
països de l’est d’Europa en concepte d’a-
juts per garantir la seguretat de les cen-
trals nuclears. 

8. Etiòpia/Eritrea. Els dos països més
pobres d’Àfrica, Eritrea i Etiòpia, s’enfron-
ten, des de fa dos dies, a la frontera de
Badme, a l’oest. Tots dos països parlen de
“centenars de morts”, i ignoren l’exigèn-
cia de l’ONU d’un alto el foc immediat.

9. Jordània. El rei Hussein, mort abans
d’ahir després de dos dies d’agonia, és
enterrat en presència de més de cinquan-
ta caps d’Estat. La cerimònia permet que
enemics irreconciliables com ara el presi-
dent de Síria, Hafez el Assad, i el primer
ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, se
saludin. Abdalà II, el fill gran de Hussein, es
converteix en el quart monarca de la dinas-
tia haiximita. El nou rei, que té 37 anys, està
casat amb una palestina i no té cap expe-
riència en l’administració de l’Estat, nome-
na hereu el príncep Hamzeh, favorit de Hus-
sein i primogènit del matrimoni d’aquest
amb la seva última esposa Noor.

11. Síria. En un referèndum, Hafez el Assad
és reelegit president fins al 2006, amb el
99,98% dels vots, el suport dels sis par-
tits autoritzats i l’absència de l’oposició.
El Assad inciarà així el seu cinquè mandat
des que l’any 1970 va accedir al poder
amb un cop d’estat.

12. Xina/Taiwan. Xina desplega més de
cent míssils balístics a les seves provín-
cies de l’estret de Formosa, davant de Tai-
wan. Segons fonts diplomàtiques, el des-
plegament és la resposta de Pequín als
plans nord-americans de crear a la zona
un sistema antimíssils per protegir els seus
aliats a la zona.

13. EUA. El senat nord-americà absol Bill
Clinton de les dues acusacions de què era
objecte per part de la Cambra de Repre-
sentats, en el segon procés de destitució
fet a un president en tota la història del
Estats Units. Els senadors sentencien, per
55 vots contra 45, que el president no va
cometre perjuri quan va declarar davant
del gran jurat sobre les seves relacions
amb la becària Monica Lewinsky. En la
votació sobre si Clinton havia obstruït la
justícia hi ha empat. La sentència posa
punt final a l’afer que ha condicionat la
política nord-americana i internacional
durant els últims 13 mesos.

15. Israel. Més de 250.000 ultraortodoxos
jueus demanen a Jerusalem la suprema-
cia de les lleis religioses per damunt de les
laiques, en la manifestació religiosa més
important de la història d’Israel.

Sierra Leone. Un informe de l’ONU
denuncia que les tropes africanes d’inter-
posició (Ecomog) a Sierra Leone, la majo-
ria de les quals són nigerianes, violen sis-
temàticament els Drets Humans. L’infor-
me assenyala que darrerament s’han
produït desenes d’execucions sumàries
als carrers de la capital, Freetown, en una
guerra que ja fa set anys que dura.

16. EUA/Iraq. Estats Units ataquen el nord
i el sud d’Iraq des de Turquia, mentre el
viceprimer ministre iraquí, Tareq Aziz, visi-
tava Turquia per convèncer el Govern d’An-
kara que impedís la utilització per part d’Es-
tats Units de la base de Incirlik, al sud del
país. L’atac provoca cinc morts civils i 22
ferits.

17. Turquia/Kenya. El líder guerriller del
Partit dels Treballadors Kurd (PKK), Abdalà
Ocalan, és detingut a Kenya després d’u-
na llarga fugida per diversos països, en
una operació secreta duta a terme pels
serveis d’espionatge i per l’Estat Major de
l’Exèrcit turc. La detenció provoca una ona-
da de protestes violentes a vint ciutats
europees, on exiliats kurds ocupen edifi-
cis diplomàtics. Ankara anuncia que es
posarà Ocalan a disposició de la justícia,
acusat de delictes de terrorisme i de traï-
ció.

Uzbekistan. Tretze morts i 128 ferits és
el resultat d’un atemptat a la capital, Tash-
kent, dirigit contra el president de la repú-
blica, Islam Karímov, que en surt il·lès.

19. Alemanya. Tres kurds moren i 14 resul-
ten ferits pels trets del personal de segu-
retat del Consolat d’Israel a Berlín, quan
tractaven d’entrar-hi. Els incidents s’em-
marquen en l’onada de protestes contra
la detenció del líder kurd Abdulà Ocalan.

20. Xile/Vaticà. El Vaticà reconeix que va
donar un “pas diplomàtic” a favor del gene-
ral Augusto Pinochet, detingut a Londres
des del passat 16 d’octubre a petició de
les autoritats espanyoles.

21. República Federal de Iugoslà-
via/Kosovo. Les negociacions de pau a
Kosovo entre albanokosovars i serbis, que
des de fa dues setmanes tenen lloc al cas-
tell de Rambouillet (París) i que estan con-
trolades pel Grup de Contacte, es prorro-
guen tres dies més, després del fracàs ini-
cial. Mentrestant, l’OTAN manté l’amenaça
d’una operació de càstig contra objectius
militars serbis si el president de Iugoslà-
via, Slobodan Milosevic, rebutja l’acord.

Iraq. L’assassinat del màxim líder reli-
giós de la comunitat xiïta d’Iraq, l’aiatol·là
Mohamed Sadek al Sadr, provoca una ona-
da de protestes a nombroses ciutats.
Segons l’oposició a l’exili, els disturbis han
provocat morts i ferits.

22. Índia/Paquistan. El primer ministre
indi, Atal Behari Vajpayee i el cap de
Govern paquistaní, Nawaz Sharif, deci-
deixen esforçar-se per resoldre el conflic-
te de Caixmir i anuncien mesures per reduir
el perill d’una guerra nuclear entre tots dos
països.

23. UE. 400.000 agricultors de gairebé tot
Europa –quasi la meitat són francesos– es
manifesten pels carrers de Brussel·les. La
protesta es dirigeix contra el descens dels
ajuts i dels preus previst per la reforma de
la Política Agrícola Comuna (PAC). Els
5.000 policies que vetllen per la seguretat
no eviten els incidents, amb 23 ferits entre
forces de l’ordre i manifestants.

24. República Federal de Iugoslà-
via/Kosovo. Després de 17 dies de nego-
ciacions a Rambouillet (França), albano-
kosovars i serbis arriben a un compromís
verbal limitat a la instauració d’una àmplia
autonomia a Kosovo. Els països del Grup
de Contacte, promotors de les converses,
confien en la consecució d’un acord real
en la celebració de noves converses de
pau el dia 15 de març. Paral·lelament, més

de 9.000 kosovars abandonen les seves
cases al nord de Kosovo, fugint dels com-
bats entre l’Exèrcit serbi i l’UÇK. D’altra
banda, un comandament militar de l’OTAN
anòmim asegura que el Govern de Belgrad
pot estar preparant una ofensiva militar a
gran escala per eliminar definitivament la
guerrilla del Kosovo.

26. Guatemala. Un informe de la Comis-
sió per a l’Aclariment Històric a Guatema-
la, patrocinada per l’ONU, acusa l’Exèrcit
d’aquest país de perpetrar, entre 1981 i
1983, un genocidi planificat contra les
comunitats indígenes, com a part de l’es-
tratègia per combatre la guerrilla. L’infor-
me, que no identifica els criminals, culpa
l’Exèrcit del 93% de les atrocitats come-
ses, i la guerrilla del 3%.

Federació Russa/Xina. El president rus,
Borís Ieltsin, i el primer ministre xinès, Zhu
Rongji, decideixen aprofundir en una “coo-
peració estratègica” per al segle XXI, que
respongui al desig comú d’evitar un món
unipolar amb Estats Units com a super-
potència única.

27. Iran. Els iranians responen amb una
alta participació a la crida del president,
Mohamed Khatamí, per anar a les urnes a
elegir, per primera vegada des de la revo-
lució islàmica, fa vint anys, els regidors
dels pobles i ciutats.
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