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Querella a l'Audiència Nacional per la mort a Ruanda
de dos catalans
Ramon Palomeras
MADRID
El Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs va presentar ahir una demanda a l'Audiència Nacional, a Madrid,
per instar la investigació de la mort de dos catalans i set espanyols entre els anys 1994 i 2002.
El missioner de Pares Blancs Joaquim Vallmajó -natural de Navata (Alt Empordà)- va ser assassinat el 1994 i la infermera Maria Dolors
Sirera -nascuda a Tremp, resident a Manresa i membre de Metges del Món- va ser morta dos anys més tard.
El Nobel de la pau argentí Adolfo Pérez Esquivel, que subscriu la querella, va apel·lar a "la defensa dels drets humans en uns moments
crítics per a la humanitat, ja que amb la impunitat no es pot construir una democràcia real" i va denunciar "el silenci de les grans
potències amb els seus interessos".
Com apunta Jordi Palou-Loverdos, representant legal de les víctimes i del Fòrum Internacional, la querella "pretén investigar el passat,
però també salvar vides en el present". I és que, com va recordar, des del 1990 han mort 7 milions de persones a la regió, de les quals "4
milions van ser assassinades a partir del 1998". L'advocat va denunciar també l'ocupació ruandesa del Congo.
Palou destaca l'existència de proves que acrediten la responsabilitat de la cúpula político-militar del Front Patriòtic Ruandès (FPR) en
l'organització de les matances, així com documentació que incrimina actors internacionals amb interessos a l'Àfrica central.
"No és només un conflicte entre ètnies locals, sinó sobretot del pillatge i la lluita pel control de la explotació dels riquíssims recursos
naturals -or, diamants i sobretot el coltan, utilitzat per fabricar mòbils, míssils i ordinadors portàtils- de l'est del Congo".
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