
A LA MESA DEL PARLAMENT 
 
 
 
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò establert en el Reglament 
de la Cambra, presenten la següent Proposició no de Llei  
 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
El 20 de febrer de 2003 es va ordenar el tancament del diari Euskaldunon 
Egunkaria, l’únic diari escrit íntegrament en euskara. Aquest tancament va 
provocar la solidaritat de molts mitjans de comunicació catalans, part de la 
societat civil i la majoria sindical, acompanyada de veus crítiques del món 
associatiu i jurídic. Mostra d’aquest sentiment de solidaritat i rebuig, en fou la 
constitució de la Plataforma per Egunkaria –integrada per més de 100 entitats-,  
del comunicat conjunt de nou mitjans escrits en català i de la iniciativa social i 
solidària per ajudar a bastir un nou diari en euskara (“Berria”), que va aplegar 
més de 600 accionistes catalans. El primer d’ells, el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya. 
 
El Parlament de Catalunya es va pronunciar el juny del 2003 amb l’aprovació 
d’una proposició no de llei en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritzant-se 
amb les persones afectades. 
 
Dos anys i 10 mesos després, davant l’excepcionalitat que suposa el tancament 
d’un mitjà de comunicació i la llarga dilació judicial del procés, s’han multiplicat 
les peticions que sol·liciten una resolució definitiva d’aquest cas. En aquest 
sentit es podria destacar la constitució de la Comissió Catalana de Seguiment i 
Observació al Cas Egunkaria (abril 2005), la declaració de molts grups 
parlamentaris a Madrid (octubre 2005), la proposició no de llei aprovada pel 
Parlament Basc (novembre 2005), o el Grup de Suport Basc encapçalat per 
l’escriptor Bernardo Atxaga o el coordinador d’Elkarri Jonan Fernandez, 
acompanyats de destacades personalitats del món econòmic, polític i social 
basc. Totes aquestes iniciatives han sol·licitat, d’una o altra manera, el 
sobreseïment definitiu del cas. 
 
A més, en l’àmbit internacional, el Club Pen Internacional i l’Associació 
Internacional de Premsa (AIP) ja s’han sumat a aquesta petició. En el moment 
del tancament, Amnistia Internacional ja va advertir que “un acte tan greu com el 
tancament d’un diari i la detenció de qui participa en la seva producció té 
conseqüències clarament perjudicials per al dret fonamental a la llibertat 
d’expressió. Per això és imperatiu que la investigació judicial que es dugui a 
terme sigui immediata i exhaustiva” 
 



És per aquests motius, que els grups parlamentaris sotasignants presentem la 
següent  
 
 
 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI: 
 
 

1. El Parlament de Catalunya vol recollir les expressions de preocupació que, en 
diversos àmbits socials, institucionals i de diverses personalitats, a Catalunya, 
al País Basc i en l’àmbit internacional, s’han pronunciat sobre el procediment 
contra el diari Euskaldunon Egunkaria  

 
 
 

 
2. El Parlament reitera la defensa de la llibertat d’expressió i d’opinió com a dret 

fonamental, basat en el respecte a tots els drets humans, a totes les cultures i 
als processos de plena normalització lingüística. 

 
3. El Parlament torna a expressar la seva solidaritat amb les persones afectades 

pel tancament del diari -les que hi treballaven, les que hi estaven subscrites i 
les lectores- i manifesta la profunda preocupació per la dilació del procés 
judicial i la situació que viuen els directius.  

 
 
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Felip Puig i Godes      Antoni Castellà I Clavé 
Portaveu CiU      Diputat CiU 
 
 
 
 
 
 
Miquel Iceta i Llorens     Àlex Masllorens i Escubós 
Portaveu GSOC-CPC     Diputat GSOC-CPC 
 
 
 
 



 
 
Joan Ridao i Martín     Pilar Dellunde i Clavé 
Portaveu ERC      Diputada ERC 
 
 
 
 
 
 
Joan Boada i Masoliver     Dolors Camats i Luis 
Portaveu ICV-EA      Diputada ICV-EA 
 
   
 

 


