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CONVOCATÒRIA DE PREMSA
Acte de Cloenda del Diàleg IntraRwandès (DIR'06) i Acte de Dignificació de les
víctimes catalanes, espanyoles, rwandeses i congoleses per mort violenta a
Rwanda i RD Congo (1990-2006)
Dia: dimecres, 7 de juny 2006
Hora: 12,30 h.
Lloc: "KANGEISÓ", Roger de Llúria s/n (08320-EL MASNOU), Tel 93.540.26.77

(mapa adj.).

Contactes: Irma Rognoni (661.574.375) i Anna Renom (636.343.552). Responsables de
premsa del DIR’06. dir@veritasrwandaforum.org . Més informació a la pàgina web :
www.veritasrwandaforum.org .
La tragèdia rwandesa, que esclatà el 1990 i que encara avui desplega els seus efectes sobre Àfrica
Central, ha causat la pèrdua de set milions de vides humanes –entre les quals es troben els catalans
Joaquim Vallmajó i Flors Sirera, entre d’altres espanyols, rwandesos i congolesos- en circumstàncies
particularment doloroses, destruint el teixit social, econòmic i mediambiental.
Entre el 4 i el 7 de juny es reuniran a Barcelona 21 personalitats rwandeses que representen diferents
visions i posicions ètniques, polítiques, militars i socials de Rwanda –entre els quals hi ha Paul
Rusesabagina (gerent de l’Hotel Mille Collines a Rwanda l’any 1994 i inspirador de la pel·lícula Hotel
Rwanda), Abdul Ruzibiza (ex-militar de l’Armée Patriotique Rwandaise, present a l’atemptat perpetrat
contra els presidents hutus de Rwanda i Burundi el 6 d’abril 1994) i Jean M. Ndagijimana (exMinistre d’Exteriors Rwandès al Govern del Front Patriotique Rwandès, partit que governa Rwanda des
de la presa del poder del juliol de 1994). Mitjançant aquest Diàleg aspiren conjuntament a portar
solucions viables i duradores per les generacions actuals i futures de Rwanda, les resolucions del qual
es faran públiques en aquest Acte de Cloenda, en el que també es farà un Acte de Dignificació de totes
les víctimes.

Personalitats i persones que tenen prevista la seva participació a l’esmentat Acte:
•
•
•
•
•
•

•
•

Representant del Govern de Senegal.
Honorable Sr. Joan Saura Laporta, Conseller de Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Adolfo Pérez-Esquivel, Premi Nobel de la Pau 1980 i Medalla d'Or del Parlament de
Catalunya 2006 (Argentina).
Sr. Joan Carrero Saralegui, Candidat a Premi Nobel de la Pau. President del Fòrum
Internacional per la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs
i auspiciador del DIR.
Sr. Carles Campuzano Canadès, Diputat al Congreso de los Diputados (Parlamento).
21 personalitats rwandeses participants al DIR (ex-ministres, polítics, militars,
activistes dels drets humans, representants de les víctimes, entre d'altres) procedents de
Rwanda, Bèlgica, França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Holanda, Noruega, Estats Units i
Canadà.
La família Vallmajó, la família Sirera, famílies de les víctimes catalanes a Rwanda, i la
família Uzcudun en representació de totes les famílies de les víctimes que han perdut la
vida de forma violenta a Rwanda i a la RD Congo en el període 1994-2000.
Jordi Palou-Loverdos, advocat i mediador en conflictes, facilitador responsable del
DIR’06 i representant legal de les víctimes a Rwanda i la RD Congo.
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