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La pressió de la manresana Ins-
huti i moltes altres ONG ha fet que
aquests dies es visqués a Nova
York una situació absurda. El pre-
sident espanyol, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, i el seu homònim
rwandès, Paul Kagame, no han
comparegut junts a la seu de l’O-
NU malgrat copresidir plegats una
comissió d’alt nivell d’avaluació del
compliment dels Objectius del
Mil·lenni, que la mateixa organit-
zació havia plantejat.

El fet que Kagame i quaranta alts
responsables del Front Patriòtic
Rwandès (FPR) siguin encausats
per l’Audiència Nacional per acla-
rir les seves responsabilitats en el
genocidi dels Grans Llacs i la mort
de cooperants com la infermera
manresana Flors Sirera ha fet que
Zapatero evités en tot moment
Kagame. La situació resulta enor-
mement significativa, ja que es
tracta d’evitar ser fotografiat i de

presentar conclusions o fer ac-
cions conjuntes amb la persona
amb la qual es coopresideix una
comissió que té per objectiu ni més
ni menys que avaluar el grau de
compliment d’uns objectius mar-
cats a escala planetària.

Precisament, el regidor de Soli-
daritat, Xavier Rubio, va dir en el
darrer ple municipal que, en cer-
ta manera, «Manresa ha estat pre-
sent a Nova York» contribuint a po-
sar de manifest que no és possible
que «Zapatero treballi amb el pre-
sumpte assassí d’una conciuta-
dana nostra». I, d’alguna manera,
aquesta pressió exercida ha estat
decisiva a l’hora de fer variar l’es-
tructura d’un esdeveniment amb
governants de  països que du-
rant  dies han avaluat les prome-
ses fetes fa deu anys per eradicar
la fam i la pobresa en el món, tot
cercant un finançament innovador
per al desenvolupament. Ahir, el
president d’Inshuti, Joan Casòliva,

va qualificar de lamentable però
molt hàbil l’actuació de Zapatero
a Nova York. Casòliva no creu que
sigui una casualitat que només
tres dies abans de l’arribada del
president espanyol a la cimera de
l’ONU el seu govern demanés l’ex-
tradició de Kayumba Nyamwasa,
que havia estat braç dret de Kaga-
me i que ara es recupera a Sud-àfri-
ca d’un intent d’assassinat que va
tenir lloc després que abandonés
precipitadament Rwanda per di-
ferències amb l’encara home fort
del país. Casòliva explica que
aquesta acció ha estat suficient
perquè Kagame captés el missat-
ge que Zapatero no tenia la inten-
ció de tenir al costat una persona
que pot estar vinculada a múltiples
actes violents ni tan sols per man-
dat del secretari general de l’ONU. 

Casòliva va expressar la seva es-
perança que el govern sud-africà
no denegui l’extradició del gene-
ral Kayumba Nyamwasa i que si

això es donés, el jutge de l’Au-
diència Nacional Fernando An-
dreu es desplaci fins a l’hospital on
es recupera el general de les feri-
des de bala per prendre-li decla-
ració. Cal recordar que Kayumba
Nyamwasa és un dels màxims in-
culpats per la mort de Flors Sire-
ra el  de gener del  i dels al-
tres cooperants assassinats a
Rwanda, entre els quals hi ha el
missioner de Navata, Joaquim
Vallmajó, que va ser segrestat el
, del qual Nyamwasa hauria
ordenat l’execució. 

Nyamwasa era el general major
del FPR, i va ser un dels seus es-
camots (liderat per l’actual presi-
dent rwandès, Paul Kagame) el
que va cometre els assassinats.
L’origen del conflicte s’ha de situ-
ar en la invasió per part del FPR de
Rwanda i el Congo, que va provo-
car milions de morts durant la
dècada dels anys  per controla-
rar-ne els recursos naturals.
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Zapatero planta a Nova York el presumpte
responsable de l’assassinat de Flors Sirera

Malgrat copresidir l’avaluació dels Objectius del Mil·lenni amb Kagame, va evitar la foto junts�

El president rwandès té fil directe amb el secretari general de l’ONU
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L’Hospital de Dia del Malalt Crò-
nic de la Fundació Althaia ha atès,
durant el primer any d’activitat,
més de . visites a pacients, nor-
malment d’edat avançada, que te-
nen diferents malalties cròniques.
L’objectiu d’aquest nou recurs,

que coordina el Servei de Medici-
na Interna, és oferir una millor res-
posta assistencial als pacients i
reduir el nombre d’ingressos hos-
pitalaris. A més a més, es vol in-
tentar disminuir la seva freqüen-
tació al servei d’urgències. De fet,
aquests pacients poden dirigir-

se directament a l’hospital de dia
o bé contactar-hi per via telefòni-
ca, on els atendrà un professional
que coneix a fons cada cas. Aquest
recurs va entrar en funcionament
a mitjan  i durant els primers
 mesos s’han atès  visites
d’urgències.
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L’hospital de dia de malalts crònics
supera les mil visites el primer any

El servei pretén millorar l’atenció i evitar la freqüentació de les urgències hospitalàries�

Avui finalitza el període d’ins-
cripció al Gimkabús, la gimcana
del transport públic que es durà a
terme dissabte, de les  del matí a
les  del migdia.

Els participants, en grups de 
persones, han de completar un re-
corregut que els portarà a diferents
punts de la ciutat mitjançant trans-
port públic. En cada un dels punts
els participants hauran de passar
diferents proves. Al final, el temps
en què es faci el recorregut i els
punts obtinguts determinarà el
guanyador. La Gimkabús comen-
çarà a les  del matí a la plaça Ma-
jor i finalitzarà a les  del migdia a
la plaça de Sant Domènec. La ins-
cripció es pot fer a l’Oficina d’A-
tenció Ciutadana (OAC) o a l’es-
tació de busos de Manresa. El
preu de la inscripció és de  euros
per participant i inclou un tiquet
multiviatges del bus urbà i mate-
rial divers. El premi per a l’equip
guanyador serà un viatge valorat
en  euros.
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Finalitza
el període
d’inscripció a
la gimcana del
transport públic

Final del Gimkabús de l’any passat
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Un equip de 6 persones. Els pro-
fessionals que formen l’equip de
l’hospital de dia són dos metges,
dues infermeres, una auxiliar d’infer-
meria i una administrativa. Diària-
ment fan una desena de visites, en-
tre les programades i les urgents.
Entre les cites ja programades, els
pacients se sotmeten a proves de
control, com analítiques i radiogra-
fies, per tal de certificar l’evolució
esperada. També s’hi apliquen trac-
taments endovenosos, com ara a pa-
cients que tenen anèmia.

L’APUNT

Zapatero ha tornat de Nova York sense ser fotografiat amb Kagame
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