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Acceptada la demanda per
l'assassinat de Vallmajó
a Ruanda
Redacció
MADRID
El Fòrum Internacional per a la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs acusa 69
persones de la mort de 9 ciutadans espanyols
El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va decidir ahir admetre a tràmit la demanda
presentada pel Fòrum Internacional per a la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs contra
diversos alts càrrecs ruandesos, als quals acusen de la mort de nou ciutadans de l'Estat espanyol
entre el 1994 i el 2002. Entre ells hi ha el missioner català Joaquim Vallmajó, assassinat l'abril del
1994, durant l'inici del genocidi comès per extremistes hutus contra tutsis i hutus moderats. Van
morir 800.000 persones en poques setmanes.
El magistrat precisa que la investigació buscarà determinar les "circumstàncies" del decés de cada
víctima espanyola i "depurar les responsabilitats penals" que pertoquin. A banda de Vallmajó, van
perdre la vida al petit país africà els germans maristes Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel
Ángel Isla, Fernando de la Fuente (octubre del 1996); la infermera Flors Sirera, el metge Manuel
Madrazo i el periodista Luis Valtueña (gener del 1997), a més del missioner Isidro Uzcudun (juny
del 2000).
El Fòrum Internacional acusa 69 persones, "totes elles membres o relacionades amb el Front
Patriòtic Ruandès [FPR] o amb l'Exèrcit Patriòtic Ruandès", de portar a terme atacs
"indiscriminats contra la població civil basats en la preselecció ètnica [...] amb l'objectiu de
procedir a l'eliminació de població civil".
Tot i que la querella fa referència als crims comesos per l'FPR, el jutge recorda que, segons la
jurisprudència establerta pel Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional només té competència "per
conèixer o investigar les circumstàncies en què es van produir les morts dels ciutadans
espanyols". Això no obstant, Andreu admet que haurà de "contextualitzar" aquestes
circumstàncies.
Els tribunals espanyols, gràcies a l'article 23 de la llei orgànica del poder judicial, poden jutjar els
fets comesos fora de l'Estat quan es tracta de genocidi.
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