Grup Polític
Esquerra Republicana de Catalunya

MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A LES IDENTIFICACIONS DELS
DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL.
Atès que El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
presentava a Barcelona la Llei de Memòria Històrica catalana i les dues primeres
exhumacions de fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel
que fa a la identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars
de persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el
testimoni genètic dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de
desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i mantenir l’esperança
de la identificació dels desapareguts.
Atès que el departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona van
assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però
senzill i barat alhora, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de
2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a d’altres països del món que han patit
conflictes similars.
Atès que el setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de
l'ONU per les Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta
iniciativa es va forçar per part del Parlament de Catalunya una moció per posar a
l’agenda del Govern el Banc d'ADN i la modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de
desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per una àmplia majoria.
Atès que el passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als
familiars desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel
projecte a través de Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material
audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la
necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones.
Atès que l’Estat Espanyol és el segon país del món en nombre de fosses per obrir i
que aquestes podrien amagar les restes de 115.000 desapareguts.
Atès que a Catalunya s’han localitat 344 foses comunes i més de 4.600 famílies han
demanat recuperar les restes dels seus familiars.
El grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de l’Hospitalet a la
iniciativa del Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts
a la Guerra Civil.
SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als
ciutadans i ciutadanes del municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
TERCER. Informar d'aquest acord al departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers Institucionals del
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya,
als impulsors del Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions
Forçades del període 1936-1977 i al Consell de Ciutat de L’Hospitalet.
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