
 
 

GRUP PARLAMENTARI 
BLOC per Mallorca i PSM-Verds 

 

 
GRUP PARLAMENTARI BLOC per Mallorca i PSM-Verds 

c/Palau Reial, 8, 2n – 07001 – Palma 
 grupblocipsmv1@parlamentib.es / grupblocipsmv2@parlamentib.es  

tel. 971 72 69 04 /971 72 88 27 
fax. 971 22 88 56  

 

 
A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
D'acord amb el que preveu l'article 163 i següents del Reglament del Parlament de les 
Illes Balears, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la 
següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI, per a ser tractada davant la Comissió de Drets 
Humans. 
 
TÍTOL: Sobre els crims internacionals als Grans llacs d’Àfrica 
El mes de febrer de 2008 el jutge de  l’Audiència Nacional Fernando Andreu, conclosa una 
primera fase investigadora en relació a la querella presentada el 2005 pel “Fòrum Internacional 
per a la veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs”,  va dictar ordre d’arrest internacional per 
delictes de genocidi, terrorisme i crims contra la humanitat contra 40 militars, que formen o han 
format part de la cúpula politico-militar de l’actual govern de Rwanda. Més enllà dels crims de 
genocidi comesos l’any 1994 contra víctimes tutsi, hutu i twa que estan sent investigat pel 
Tribunal Penal Internacional per Rwandda, se’ls imputa haver efectuat entre 1990 i 2000 un 
extermini sistemàtic de la ètnia hutu, majoritària a Ruanda, amb la finalitat de fer-se amb el 
poder i d’haver instaurat un règim de terror, amb tortures i crims de gran escala sobre la 
població civil.  
 
El jutge ha recollit nombroses proves en relació a presumptes crims internacionals comesos per 
l’Exèrcit/Front Patriòtic Ruandès. Gràcies a aquesta investigació s’ha conegut la cadena de 
comandament de l’EPR/FPR amb el President Paul Kagame al cap, als quals se’ls imputa com 
a responsables de tres grans blocs de crims vinculats entre ells: els soferts per 9 víctimes 
espanyoles i cooperants, els comesos contra ruandesos i congolesos  i els crims de pillatge de 
guerra a gran escala  i de forma sistemàtica. 
 
Els nou ciutadans espanyols realitzaven tasques humanitàries en favor de refugiats i gosaren 
denunciar la barbàrie dels membres de l’EPR/FPR. El pare Joaquim Vallmajó fou segrestat i 
avui roman desaparegut. Els religiosos maristas Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel 
Ángel Isla i Fernando de la Fuente varen restar al costat dels refugiats rwandesos al Zaire 
motiu pel qual els militars de l’EPR/FPR els torturaren i finalment els dispararen i tiraren els 
seus cossos dins un pou, mentre que els cooperants de Medicus Mundi, Manuel Madrazo, 
Flors Sirera i Luis Valtueña foren metrallats perquè, segons els testimonis, disposaven 
d’informació de les massacres realitzades pels militars tutsi de l’EPR/FPR. El sacedort Isidro 
Uzcudun, després d’anys de compromís amb rwandesos hutu i tutsi, va ser mort d’un tret a la 
boca per militars de l’EPR/FPR amb un missatge que no necessita de més explicacions. 
 
El jutge no ha processat l’actual president de la República de Rwanda, Paul Kagame, tot i ser 
considerat el màxim responsable, perquè gaudeix d’immunitat com a Cap d’Estat. Però sí que 
s’ha ordenat la detenció internacionals dels 40 processats on sigui que es trobin a fi que siguin 
extradits i jutjats a Espanya.  
 
La investigació i judici d’aquest crims, que afecten tota la humanitat, és important per a posar fi 
a la impunitat que han gaudit històricament els criminals genocides, criminals de lesa 
humanitat, criminals de guerra i terroristes d’estat que han massacrat i subjugat a pobles 
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sencers, en la seva majoria població civil innocent. Aquests atroços crims no poden quedar 
sense càstig i els seus responsables han de respondre  davant la comunitat internacional. 
 
El Codi Penal espanyol ha anat incorporant el dret penal internacional i el dret  internacional 
humanitari, en particular, els delictes de genocidi i els crims de lesa humanitat, la normativa 
relativa als delictes contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat, i en general 
la normativa internacional protectora de los Drets Humans més fonamentals. La decisió de 
l’Audiència Nacional marca un important punt d’inflexió per a acabar amb la situació 
d’impunitat, establint en base a proves- realitzades amb totes les garanties- les veritats 
essencials i amagades d’aquest conflicte.  
 
Conscient de la seva transcendència, el Parlament de les Illes Balears no vol seguir aquest 
procés com a simple espectador sinó participar activament i fer la seva modesta contribució en 
una causa que pot resultar clau en la pacificació d’aquesta zona tan castigada de l’Àfrica 
Central i, en general, en la lluita per la justícia i els drets humans a nivell planetari. 
 
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears adopta els següents: 

 

ACORDS 
Primer.- El Parlament de les Illes Balears, davant les atrocitats succeïdes a l’Àfrica Central, 

dóna suport a la tasca del “Fòrum Internacional per a la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans 

Llacs”, nascut a iniciativa de les entitats mallorquines “Fundació S’Olivar” i “Drets Humans de 

Mallorca”. 

 

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar suport a la 

tasca del “Fòrum Internacional per a la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs”. 

 

 
 
A la seu del Parlament, 29 de juliol de 2008 
 

 
 
El portaveu,      El diputat, 
Gabriel Barceló i Milta          Antoni Alorda i Vilarrubias   
 


