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MANRESA SOCIETAT
Disfresses familiars

Els advocats de Flors Sirera diuen que el
Regne Unit ha deixat escapar un imputat
 L’Agència Nacional de Delinqüència hauria fet servir «motius operacionals com a cortina de fum»
FRANCESC GALINDO | MANRESA

FAMÍLIA LARAHIDALGO

Els superherois Els Increïbles
 Als petits, el Miguel i la Lucía, els agrada
la pel·lícula i van convèncer els pares.

FAMÍLIA BAYOVILADOMAT

Cinc abelles Maia
 La Bruna, d’un any i mig, va triar disfressa
i els pares i els avis van voler acompanyar-la.

Els advocats de la família de
Flors Sirera, mitjançant el gabinet
jurídic londinenc Hickman & Rose,
han fet públic un comunicat al
Regne Unit en què denuncien que
la policia d’aquest país ha deixat escapar un imputat en el cas malgrat
l’ordre europea de detenció cursada contra Charles Kayonga, extinent general cap de l’Estat Major
de l’exèrcit de terra de Rwanda.
El comunicat tramès als mitjans
de comunicació britànics demana
si les autoritats d’aquest país han
fracassat per fer un arrest a l’«estil Pinochet» a l’hora d’afrontar la
detenció del sospitós rwandès
malgrat l’ordre de detenció europea. I si és així, com és que es va
permetre que això passés.
El comunicat explica que el
 un grup d’afectats va iniciar
un procés penal a Espanya en relació amb les denúncies de greus
violacions dels drets humans. El
 l’Audiència Nacional va emetre les pertinents ordres de detenció internacional, entre les quals la
de Charles Kayonga.
El gener van saber que Kayonga estava rebent tractament mèdic
a Londres i tot seguit l’ordre d’arrest internacional va ser reenviada a les autoritats del Regne Unit.
L’ordre de detenció europea resultant (EAW) va ser rebuda al
Regne Unit mitjançant la Interpol.

ARXIU/ F.G.

Quart intent de matar
el principal acusat
L’excap de l’exèrcit rwandès i
principal acusat de la mort
de la infermera manresana Flors Sirera, Kayumba Nyamwasa, ha sobreviscut a un nou intent d’assassinat. Segons ha denunciat el partit
opositor, el Congrés Nacional de
Rwanda, el president Paul Kagame
podria estar darrere de la temptativa d’homicidi. Nyamwasa es va salvar perquè no era a casa quan, dimarts passat, diversos atacants
van assaltar el seu domicili.
Amb aquesta ja són quatre les vegades que han atemptat contra la
vida de Nyamwasa. La més greu de
totes va ser el 2010, quan va rebre
un tret a l’estómac mentre conduïa
en direcció a Johannesburg.
Nyamwasa, que havia estat general de l’Estat, és considerat el responsable d’ordenar la mort de la
manresana Flors Sirera.



Hi ha constància que des de llavors
advocats i afectats van tenir la seguretat que l’Agència Nacional de
la Delinqüència (NCA) al Regne
Unit havia rebut tota la documentació necessària perquè l’autoritat nacional competent tramités l’ordre de detenció europea

L'advocat de la família Flors Sirera, Jaume Asens, el febrer passat

en virtut de la Llei d’Extradició del
. Per tant, durant sis setmanes
els advocats de Londres i de Barcelona han esperat.
Malgrat els intents repetits d’obtenir qualsevol informació de l’Agència Nacional de la Delinqüència, aquesta no va assegurar ni
que l’imputat no havia pogut
abandonar el país sense ser detingut ni que la policia metropolitana tenia l’autoritat per arrestar el
sospitós el més aviat possible.
Encara més, va rebutjar contactar fins al  de febrer passat
amb els peticionaris de la detenció excepte per oferir un número
de fax i la referència del servei jurídic de l’Agència Nacional de la

FUB

FAMÍLIES MENDEZMESA I
ESCUDEROSIDES

Vaquers, vaqueres i els fills
 Els pares de les famílies van triar la
disfressa després de saber el tema de la rua.

Unes 50 persones en el Dia de la Logopèdia a la FUB
FAMÍLIA SOBRINOÁLVAREZ

Els Barrufets
 La idea de la disfressa la van tenir mirant
la pel·lícula. La del més petit, la van inventar.
FOTOS I ENTREVISTES DE G. A.

 Una cinquantena de professionals van assistir, dissabte el matí, a la
jornada La intervenció en el llenguatge per celebrar el Dia Europeu de la
Logopèdia a la Fundació Universitària del Bages (FUB). Logopedes
especialitzats en l’àmbit sanitari, de suport en els centres educatius a
l’alumnat amb deficiències auditives, de centres d’educació especial i de la
sanitat privada van exposar la seva experiència als assistents.

Ho organitza:
Ho patrocina:

Delinqüència. Precisament, el 
de febrer passat es va conèixer
l’anunci oficial del govern rwandès
que Kayonga havia estat designat
ambaixador a la Xina, la qual cosa
el dota d’immunitat diplomàtica.
El comunicat apunta que Kayonga ja podria no trobar-se al Regne
Unit, amb la qual cosa les autoritats britàniques haurien fallat en
assegurar la seva detenció, i que
l’Agència Nacional de la Delinqüència hauria fet servir «motius
operacionals com a cortina
de fum».
Els impulsors de la querella pel
genocidi als Grans Llacs lamenten
fer públic el tema però diuen que
calia, per «responsabilitat».

