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Espanya pressiona la UE per YPF
Exigeix suspendre els avantatges aranzelaris a l’Argentina i frenar acords comercials ||
Buenos Aires diu que no pagarà ni un cèntim a Repsol per l’expropiació

ENERGIA POLÈMICA

El viceministre d’Economia argentí, Axel Kicillof, també interventor estatal a YPF.
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AGÈNCIES
❘ BRUSSEL·LES ❘ Espanya va plante-
jar ahir a la UE tota una sèrie de
mesures de pressió sobre l’Ar-
gentina, inclosa l’opció d’exclou-
re-la de les negociacions comer-
cials amb Mercosur, i va con-
fiar que aquesta estratègia faci
que Buenos Aires accedeixi a

Repsol portaràa
judici altres firmes
■ Repsol prendrà mesures
legals contra qualsevol
companyia que intenti in-
vertir enYPF o subsidiàri-
ament en els seus actius,
segons va confirmar ahir.
L’anunci arribava mentre
els gestors de la petroli-
era argentina iniciaven re-
unions amb directius de
companyies nacionals i es-
trangeres per augmentar
la producció d’hidrocar-
burs.

buscar una solució negociada del
casYPF.“El millor que pot pas-
sar és que arribem a una solu-
ció negociada”, va indicar el mi-
nistre d’Exteriors, José Manuel
García-Margallo, que va fixar
l’objectiu que Repsol obtingui
una compensació adequada per
la nacionalització de la seua par-
ticipació majoritària aYPF.

Margallo va destacar que Es-
panya “no discuteix la sobirania
energètica de l’Argentina” ni
que BuenosAires pugui expro-
piar empreses energètiques, si-
nó que defensa la necessitat que
respecti les vies legals i en pagui
el “just preu”.

En canvi, el viceministre
d’Economia de l’Argentina,Axel
Kicillof —gran defensor de l’ex-
propiació—, va dir que Buenos
Aires no deu ni un cèntim a la
petroliera espanyola, apel·lant
als dividends que Repsol hauria
aconseguit des que va desem-
barcar a l’Argentina (uns 15.700
milions de dòlars a partir del
2000, segons va informar ahir
El Mundo), molt superiors al que
en el seu moment va pagar per
YPF (13.200 milions).A més, Ki-
cillof va acusar Repsol d’“ocul-
tar” diners al fisc argentí, cosa a
la qual s’afegeix una investiga-
ció per “danys ambientals”.

❘VITÒRIA ❘ El Parlament basc va po-
sar en marxa ahir la ponència
de pau i convivència amb què
pretén consolidar la pacifica-
ció d’Euskadi, amb l’advertèn-
cia del PP, que s’oposarà que hi
participin els que no condem-
nen el terrorisme. Només EA i
UPiD es van absentar de la re-
unió per discrepàncies sobre la
seua finalitat i composició.

Per la seua part,Aralar es va
desvincular de la iniciativa i va
advertir que els parlamentaris
del seu grup que hi participin es
tornen a situar fora del partit,
igual que quan el passat 30 de
març van votar a favor d’aquest
fòrum en contra de la directriu
d’Aralar, que s’oposa a aquesta
ponència perquè no hi partici-
pa de forma permanent l’antiga
Batasuna, que actualment no té
representació al Parlament basc.

D’altra banda, Joseba Egibar

El Partit Popular veta Batasuna al
fòrumde pau del Parlament basc

PAÍS BASC TERRORISME

La taula de la ponència, constituïda ahir al Parlament basc.
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(PNB) va opinar que no hi hau-
rà “vetos” per entrar en la po-
nència, tot i que sí que caldrà ar-
bitrar les modalitats de presèn-
cia de partits i institucions. Per

la seua part, el PSE-EE va as-
senyalar que l’esperit que impe-
rarà al fòrum serà “el de la re-
cerca del màxim consens possi-
ble”.

Miguel Boyer rep
l’alta després d’una
hemorràgia cerebral

POLÍTICA

❘ MADRID ❘ L’exministre socialis-
ta entre el 1982 i el 1985 Mi-
guel Boyer va rebre ahir l’al-
ta hospitalària després de l’he-
morràgia cerebral que va tin-
dre al febrer. L’equip mèdic
va destacar la seua evolució,
i va informar que “està cons-
cient, orientat, amb funció del
llenguatge en l’aspecte com-
prensió completa i la d’ex-
pressió francament bona”.


