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Palou-Loverdos, advocat del cas Flors Sirera

�� MMAANNRREESSAA  ��

La querella del cas Flors Sirera arriba a
mans del departament d’Estat dels EUA

El departament d’Estat
volia conèixer la
possible vinculació
d’un exmilitar rwandès
en la querella

�� ADRIANA DELGADO
�� Manresa

La querella criminal presenta-
da per l’assassinat de la inferme-
ra manresana Flors Sirera i vuit
persones més a Rwanda ha arri-
bat a mans del departament
d’Estat dels Estats Units.L’advo-
cat del cas,Jordi Palou-Loverdos,
i un altre representant del Fòrum
Internacional per la Veritat i la
Justícia a l’Àfrica dels Grans
Llacs es van entrevistar al co-
mençament de setembre amb
membres de l’oficina dedicada
als afers entre Àfrica i Europa,
que volien conèixer la possible
vinculació del general rwandès
Karenzi Karake en aquesta que-
rella, impulsada en part per l’A-
juntament de Manresa, i tenir in-
formació general per incloure-la
en un informe sobre Drets Hu-
mans. Karake va ser proposat
com a número 2 de la força de
pau que l’ONU ha d’enviar pro-
perament al Darfur (Sudan).

Tot i que Karake no està impu-
tat per la mort de Sirera i els seus
companys Luis Valtueña i Manu-
el Madrazo, apareix en tres mo-
ments en la redacció de la quere-
lla que recull les morts dels mem-
bres de Metges del Món: Sirera,
Madrazo i Valtueña; el missioner
Joaquim Vallmajó; els germans
maristes Servando Mayor, Julio
Rodríguez, Miguel Ángel Isla i
Fernando de la Fuente; i el missi-
oner Isidro Uzcudun. Segons ha
explicat a Regió7 Palou-Lover-
dos,Karake era cap del DMI (Di-
rectorate Military Intelligence),

els serveis secrets del Front Patri-
òtic Rwandès (FPR), quan van
assassinar Sirera, Valtueña i Ma-
drazo, per la qual cosa «no des-
carto que n’estigués al cas». La
querella exposa una relació cir-
cumstancial de fets i Karake,com
a alt responsable del FPR,hi apa-

reix com a responsable de tres
fets delictius, però no és testimo-
ni ni està imputat pel cas Sirera.
El jutge haurà de decidir si crida
a declarar el militar rwandès, en
funció de les diligències de la in-
vestigació, ha explicat Palou, que
porta a terme el jutge de l’Audi-
ència Nacional Fernando An-
dreu. El Fòrum per la Veritat i la
Justícia als Grans Llacs va saber,
després de presentar la querella,
que Karake era cap dels serveis
secrets quan va morir Sirera.

Tot i la informació facilitada pel
Fòrum i les sospites que recauen
sobre Karake,aquest ha estat no-
menat número 2 de la força de
pau de l’ONU a Darfur.

Informació sobre
les acreditacions
professionals

L’agrupació El
Rovelló proclama
la seva pubilla

Festa del Joc
al Casal de
les Escodines

Activitats de
l’Associació de
Veïns Vic-Remei

Els punts d’informació juve-
nil Sapsk? de Manresa i el NE-
XE de Sant Fruitós parlaran
sobre l’acreditació de les com-
petències professionals de la
FP de l’Institut Català de Qua-
lificacions Professionals. Les
xerrades seran avui a les 9 del
vespre al teatre del casal cultu-
ral de Sant Fruitós i demà a les
10 del matí al centre cívic Sel-
ves i Carner de Manresa.

L’Agrupació Manresana de
Boletaires El Rovelló procla-
marà aquest dissabte la seva
pubilla 2007-2008. L’acte tin-
drà lloc a partir de 2/4 de 8 de
la tarda a la seu de l’entitat bo-
letaire (carretera de Vic, 103,
principal 1a). La comissió or-
ganitzadora de la proclamació
convida tots els socis de l’A-
grupació a assistir a la celebra-
ció,que té lloc cada any.

L’Associació de Veïns de les
Escodines i el Pol de Cultura
organitzen aquest dissabte la
Festa del Joc amb «El zoo d’en
Pitus». La trobada, a la qual
participaran els nens i nenes
del Casal d’Infants,començarà
a les 5 de la tarda al casal del
barri. Durant la festa hi haurà
un espectacle de la companyia
Tutatis,basat en el llibre de Se-
bastià Sorribas.

L’Associació de Veïns del
Vic-Remei organitza avui la
xerrada «Què és el testament
vital?», a les 8 del vespre, amb
Montserrat Gomis, a la seu de
l’entitat. I la setmana vinent, el
dia 28,es farà un taller de cuina
magrebí,a 2/4 de 5 de la tarda.

LA TORNA

El procés judicial
avança amb
més testimonis

El procés judicial que por-
ta a terme el jutge de l’Au-
diència Nacional Fernando
Andreu per determinar qui
són els responsables de l’as-
sassinat dels membres de
Metges del Món Flors Sire-
ra, Luis Valtueña i Manuel
Madrazo continua enda-
vant i s’esperen nous testi-
monis. Concretament, en
quinze dies és previst que
declarin tres testimonis pro-
tegits, mentre que encara
s’està esperant la celebració
de comissions internacio-
nals a Rwanda, el Congo i
Ginebra (ONU).

Prèviament, el mes de
maig passat va declarar
Cinthya McKinney, excon-
gressista nord-americana
que va forçar les Nacions
Unides per convocar una
reunió independent en el
genocidi de Rwanda i el pa-
per dels Estats Units i l’O-
NU en no aconseguir aturar
el genocidi més horrorós
d’Àfrica. Els principals tes-
timonis i proves del cas ja
han arribat al jutge i la in-
vestigació del cas podria
acabar aquest any. Ja va de-
clarar com a testimoni, no
relacionat directament amb
la mort de Sirera, però sí
amb el conflicte rwandès,
Béatrice Umutesi, fugitiva
de Rwanda i el Congo, i al-
tres testimonis protegits.

El 22 de febrer del 2005 es
va presentar una querella
criminal contra més de 30
alts càrrecs de l’Exèrcit Pa-
triòtic Rwandès/Front pa-
triòtic Rwandès acusats de
posar fi a la vida de coope-
rants catalans i espanyols a
la zona dels Grans Llacs. El
cas ha de resoldre l’assassi-
nat de nou persones, entre
les quals Flors Sirera.

Trobada a Washington d’hutus i tutsis
en el marc del Diàleg Intrarwandès

El departament d’Estat va de-
manar una entrevista a Jordi Pa-
lou-Loverdos coincidint amb
l’estada de l’advocat a Washing-
ton com a «facilitador» del Dià-
leg Intrarwandès que porta en-
davant la Xarxa Internacional
per a la Veritat i la Reconciliació
a Rwanda, liderada per la Fun-
dació l’Olivar de Mallorca. Es
tractava d’una plataforma de re-

conciliació entre rwandesos dels
Estats Units i el Canadà, tant
hutus com tutsis, amb la presèn-
cia d’exmilitars de les forces ar-
mades dels dos bàndols enfron-
tats, entre ells un exprimer mi-
nistre.Segons Palou,és la prime-
ra plataforma sorgida arran de
la trobada del Diàleg Intrarwan-
dès que va tenir lloc l’any passat
al Masnou. D’aquí a un mes

s’organitzarà una trobada a
Amsterdam entre rwandesos
residents a Holanda, Bèlgica i
Alemanya. L’advocat del cas
Flors Sirera ha assegurat que les
víctimes catalanes i espanyoles
als Grans Llacs apareixen en les
trobades.Aquestes persones,se-
gons Palou, estan treballant per
construir una base veritable-
ment democràtica a Rwanda.
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