Resolució de suport al Banc d’ADN per les identificacions dels
desapareguts a la Guerra Civil
L’ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra civil. Es tracta de
recollir ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que quan s’obrin les
fosses i es facin les exhumacions de cossos es puguin identificar de forma
ràpida i fiable.
El maig de 2010 el Memorial Democràtica de la Generalitat de Catalunya
presentava la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres
exhumacions de fosses comunes fetes al país. No hi havia però cap pla
d’identificació de les persones desaparegudes. Alguns familiars d’aquestes van
prendre consciencia de l’ urgència de conservar el testimoni genètic dels
familiars encara vius, tot i que cada cop més grans i amb risc de desaparició,
per assegurar les futures comparatives de l’ADN i mantenir l’esperança de la
identificació dels desapareguts.
El departament de genètica de la Universitat de Barcelona van assumir el repte
i van crear un protocol senzill i rigorós, per fixar les mostres familiars en un
banc genètic. Era un procés similar al que s’estava duent en altres parts del
món que estaven patint o acabaven de patir conflictes bèl·lics. El setembre de
2013 amb la inspecció que els comissaris de l’ONU per les Desaparicions
Forçades van fer a l’estat espanyol, es va aprovar al Parlament de Catalunya
una moció per posar a l’agenda del Govern, el Banc D’ADN i la modificació de
la llei de Fosses aprovant-se el 19 de desembre de 2013.
El grup que impulsa el Banc d’ADN va aconseguir mitjançant el
micromecenatge (Verkami) el finançament que va permetre l’elaboració d’un
curt documental interactiu per ajudar a fer pedagogia de la necessitat d’aquesta
eina genètica per a la identificació de persones.
Per tot això abans esmentat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS.
Primer.- Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de 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 del municipi, d’acord amb les següents mesures:
a) Organització de conferències informatives sobre la iniciativa i divulgació
del material.
b) Audiovisual i difusió del Banc d’ADN

c) Tramesa d’una circular informativa de la iniciativa a les entitats del
municipi.
d) Banner al web municipal que faciliti l’enllaça amb el projecte del Banc
d’ADN i altres relacionades amb la identificació de les persones
desaparegudes.
e) Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la
ciutadania en general perquè informin als ciutadans de la iniciativa i
facilitar que els familiars dels desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN
i serveixi per identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur
es puguin exhumar
Tercer.- Informar de la iniciativa al Consell Comarcal i estudiar la possibilitat de
participar dels costos de les analisis i recollida de mostres en forma de
subvenció a les famílies interessades.
Quart.- Informar d’aquest acord al departament de Governació, als membres
de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, grups
parlamentaris del Parlament, Consell Comarcal i als impulsors del Banc d’ADN
de Catalunya que gestiona les desaparicions forçades del període 1936-1977.
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