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CiU reclama la detenció dels assassins de Joaquim
Vallmajó
Demana que es prenguin mesures legals contra els que van matar 9 espanyols entre 1994 i 1997

  

MADRID | EUROPA PRESS/DDG
La formació Convergència i Unió va presentar una proposició no de llei al Congrés dels diputats per reclamar
la detenció dels acusats dels assassinats ocorreguts en els grans llacs africans i Ruanda els anys 1994 i 1997
de nou ciutadans espanyols, entre ells, el religiós de Navata Joaquim Vallmajó i també de la infermera Maria
Flors Sirera. La iniciativa, que està pendent de debatre, també sol�licita donar suport a la investigació
portada a terme pel Poder Judicial espanyol, a instàncies de les famílies de les víctimes i els seus municipis
natals, en relació amb els crims comesos a Àfrica.
La federació nacionalista va recalcar que allò "més escandalós" és que nou dels processats ocupin encara
llocs clau i de certa rellevància política i diplomàtica fora de les fronteres de Ruanda, i la majoria d'ells es
troben directament o indirectament implicats en l'assassinat de Maria Flors Sirera i els seus companys de
l'organització d'ajuda humanitària Metges del Món, així com les altres víctimes espanyoles.
Fins ara, diversos municipis catalans, principalment Manresa, Navata i Figueres, ja havien presentat sengles
querelles i van votar mocions perquè el Govern, la Unió Europea i l'Organització de les Nacions Unides
intervinguin en el procés.
L'assassinat dels cooperants es troba relacionada amb la cruel guerra i persecució entre ètnies al país africà.
Tot i existir proves convincents sobre la implicació de diversos militars al poder, fins ara ningú els ha
reclamat.
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