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Un jueu explica
les seves vivències
de petit a Hongria
R REDACCIÓ/Manresa

Els Joves per la Pau de la Comunitat de Sant Egidi de Manresa organitzen avui a la tarda
la xerrada «La Segona Guerra
Mundial des dels ulls d’un infant jueu». L’acte tindrà lloc a
partir de les 6 a la sala d’actes
del centre cultural el Casino i
anirà a càrrec de Jaime Vandor. Vandor és jueu i quan era
petit va viure l’ocupació alemanya a Hongria. Com altres
jueus, va ser víctima de la discriminació i la persecució dels
nazis.Actualment viu a Barcelona, on es va establir fa anys.
L’entitat manresana l’ha convidat a la capital del Bages perquè expliqui la seva història.

Taller de ball
country amb
Dones en Acció
R REDACCIÓ/Manresa

El grup de Dones en Acció
del barri de la carretera de
Santpedor, amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’associació de veïns, organitza un
nou taller d’iniciació al ball
country els divendres del mes
de maig, de 7 a 8 del vespre, a
càrrec de Pepi Chamorro. Les
dates concretes en què es portarà a terme l’activitat són els
dies 5, 12, 19 i 26. Qui vulgui
participar en aquesta activitat
s’ha d’inscriure a l’AV (carretera de Santpedor, número
188-192, baixos) o trucar al telèfon 93 877 02 21 de dilluns a
divendres, de 5 a 7 de la tarda.

Xerrada de
Francesc Comas
sobre el moviment
obrer a Manresa
R REDACCIÓ/Manresa

L’Assemblea de Joves de
Manresa, coincidint amb el
Primer Maig, dia de les treballadores i els treballadors, ha
organitzat per a demà una xerrada per apropar als joves la
història dels conflictes socials i
obrers. Per aquest motiu, ha
convidat l’historiador i professor Francesc Comas a parlar
del tema en una conferència
que oferirà, a les 8 del vespre,
al centre cultural el Casino de
Manresa. La xerrada es titula
«El moviment obrer a Manresa, de la guerra civil a la transició». Comas és conegut per la
seva feina en la divulgació de
la història de Manresa. Recentment, ha publicat el llibre
«Manresa, la ciutat transformada», juntament amb el periodista Salvador Redó (cap de
fotografia de Regió7).

L’esfereïdor relat de l’assassinat de Flors
Un testimoni protegit narra com es va decidir matar la infermera manresana
R FRANCESC GALINDO
R Manresa

T004 és la clau que protegeix la
identitat d’un testimoni que es
considera clau per aclarir l’assassinat de la infermera manresana
Flors Sirera, el 1997 a Rwanda, i
vuit cooperants i religiosos més
de l’estat espanyol.
Segons ha explicat a Regió7
l’advocat de la família de la manresana i del Fòrum Internacional
per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs, Jordi PalouLoverdos, en declaracions davant l’Audiència Nacional T004
va relatar de forma clara la mecànica dels fets.
El seu testimoni avala que van
ser dirigents del Front Patriòtic
Rwandès (FPR), sota l’autoritat
del general tutsi Paul Kagame,
els autors de l’assassinat, la tesi
que defensa la querella –admesa
a tràmit– presentada pel Fòrum.
Dels primers cinc testimonis protegits que han declarat, el T004
va assegurar que dos dies abans
de l’assassinat de Flors Sirera va
ser convocat a una reunió urgent
en el destacament format per
agents del servei secret i militars
de l’exèrcit regular. En la reunió
es va exposar que membres dels
serveis secrets havien seguit a
Flors Sirera mentre aquesta anava a repartir medicaments en dispensaris de la zona en conflicte i
que un supervivent de les massacres va explicar a la infermera
manresana el que havia passat i
va donar indicacions precises de
llocs on es podien trobar cadàvers.
Aquella nit van ser cridats deu
militars a una reunió secreta i va
ser allà on es va decidir acabar
amb la seva vida fent un atac més
ampli per dissimular la voluntat
de l’assassinat selectiu de cooperants internacionals, entre ells
Manuel Madrazo i el fotògraf
Luis Valtueña.
L’objectiu secundari era que les
organitzacions no governamentals abandonessin el terreny i
buidar l’escenari de les matances
d’observadors internacionals i així prosseguir amb les seves operacions de desestabilització al
nord-oest de Rwanda.Van aconseguir el seu objectiu entre les 8 i
les 9 del vespre, a Ruhengeri, i les
primeres informacions van atribuir a extremistes hutus la matança.
Segons Jordi Palou-Loverdos,
cada cop «el jutge té més elements
sobre la taula per dictar ordres de
recerca i captura internacional».
El mes que ve hi ha prevista la
declaració de nou testimonis més
que han d’aportar més proves a
la investigació. Un d’ells seria Jean Marie Ndajijimana, exministre d’Exteriors de Rwanda després del genocidi i que hauria tingut accés a un informe en què es
corrobora que el Front Patriòtic
Rwandès va ordenar execucions
selectives.
Palou-Loverdos ha explicat que

EFE/JORDI CIRERA

TRAGÈDIA A RWANDA

AFRICA

RUHENGERI,
lloc de l’assassinat
de Flors Sirera

UGANDA

ZAIRE

llac
Kivu

Kigali
RWANDA
TANZANIA

BURUNDI

va demanar poder entrevistar el
militar que va ser present en la
reunió en la què es va decidir assassinar Flors Sirera i els seus dos
companys de Metges del Món,
però el jutge li va denegar el permís i només ha pogut tenir accés
a la declaració enregistrada amb
vídeo i àudio.
Aquest no és l’únic testimoni
que ha aconseguit posar llum sobre els fets. El Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a
l’Àfrica dels Grans Llacs també
va donar a conèixer que el militar
rwandès Abdul Joshua Ruzibiza,
exiliat a Noruega, hauria assegurat que Flors Sirera va ser morta
per haver estat testimoni de la
massacre de la població civil i
tant ella com els altres sabien
massa. La versió d’Abdul Joshua
acusa directament l’actual president de Rwanda, Paul Kagame,
de donar l’ordre d’atemptar el
1994 contra l’avió on volaven els
presidents de Rwanda i Burundi
i així justificar una ofensiva militar del FPR, del qual era vicepresident. Abdul Joshua va assegurar haver vist com un escamot
format per quatre membres de la
guàrdia de Kagame van llançar
els míssils i haver estat informat
abans de la imminència d’un
atemptat. El Fòrum creu que s’avança en la bona direcció per posar fi a la impunitat.
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Les dades bàsiques
왘 Els acusats: ocupen el primer lloc de la llista per l’assassinat de Flors Sirera el general
major Kayumba Nyamwasa i
els capitans Majyambere (oficial de la brigada d’intelligència núm. 408) i Kabalisa
(comandant segon de la Gendarmeria de Ruhengeri).
Quant als altres assassinats,
s’inculpa el coronel Rwahama
Jackson Mutabazi (membre
de la DMI a Byumba); el coronel James Kabarebe (oficial de
la Unitat d’Alt Comandament
de l’APR i responsable màxim
d'operacions a la invasió del
Zaire per Rwanda); el coronel
Dany Munyuza (membre de la
DMI de Byumba); el general
de brigada Fred Ibingira;el coronel Jaques Nkurunziza, director de l’operatiu policiacomilitar G2; el major Dan Gapfizi i el coronel Ceaser Kayizari. L’objectiu final és imputar
el president del país, Paul Kagame.
왘 Les víctimes: els membres
de Metges del Món Flors Sirera, Manuel Madrazo i Luis
Valtueña; el missioner Joa-

quim Vallmajó; els germans
maristes Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Angel
Isla i Fernando de la Fuente, i
el missioner Isidro Uzcudun.
왘 Informe clau: el mateix
any de la mort de Flors Sirera,
el 1997, un inspector australià
de les Nacions Unides, Michael Hourigan,va elaborar un informe que va concloure que
l’assassinat, l’abril del 1994,
dels aleshores presidents de
Rwanda i Burundi (un crim
que va desencadenar el genocidi de població tutsi) no va ser
obra de l’exèrcit hutu, sinó
d’un escamot, anomenat Network i encapçalat per Paul Kagame. L’informe, amb les declaracions de tres confidents
que van participar en els
atemptats, revela que el mateix escamot liderat per Kagame és el responsable de la
mort de Flors Sirera i els seus
dos companys de l’ONG Metges del Món.L’informe Hourigan ha estat mantingut en secret per ordre de la fiscal del
Tribunal Penal Internacional
per a Rwanda.

