en evolució des del 14 d'abril de 2015

/ Guia ràpida del #BANCdADN
i la Desaparició Forçada
la informació clau per fer créixer el #BANCdADN és ressaltada en groc

què és

i què no és, ser un
desaparegut del
període 1936-1977

+ si tenim un parent que va morir a la Guerra Civil o que va ser víctima de la
repressió de postguerra, i que mai no va ser enterrat per la família, podem ser
provablement davant d'un cas de desaparició forçada, i mai no prescriu

+ que el nom del nostre parent surti en un llibre o a la web del Memorial
Democràtic o d'alguna entitat de memòria, no resol ni tanca el cas de la
desaparició forçada

+ que el nom del nostre parent surti en una placa del Memorial de Les

Camposines (Terres de l'Ebre) o en una estela d'una de les moltes fosses
comunes que hi han als cementiris del país, no resol ni tanca el cas de la
desaparició forçada

+ la desaparició forçada va lligada a la localització i la identificació del cos del
desaparegut, el pas a la Veritat, només així es tanca el cas i es dignifica al 100%

desaparició
forçada
i la identificació de
les persones

[1]

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/ConventionCED.aspx

[2]

https://t.co/mYf40gBflt

[3]

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearanc
es/Pages/DisappearancesIndex.aspx

+ la identificació de les persones és un dret de la justícia universal que, les

Nacions Unides, empara a totes les persones i països del món. Aquesta n'és la
convenció internacional [ 1 ] i un estudi recent del Consell d'Europa [ 2 ]

+ s'anomena desaparició forçada i és l'estatus jurídic internacional que atorga
indefinidament, a la família, la possibilitat d'identificar el parent desaparegut,
doncs mai no prescriu. Els Estats tenen el deure de donar-hi resposta.

+ a Ginebra, hi ha un grup d'especialistes (WGEID) [ 3 ] que treballen per

l'ONU, arreu del món, quan hi ha hagut un conflicte bèl·lic o de repressió, per
tal que els països facin els deures en relació a tres drets universals: Veritat,
Justícia i Reparació

necessitem el

testimoni
genètic

dels familiars vius

[4]

http://dom.cat/5br

[5]

Laboratori de Genètica Forense de la Unitat
de Medicina Legal i Forense de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona
carrer Casanova, 143 ~ 08036 Barcelona

[6]

http://www.parlament.cat/web/canalparlament/sequencia/videos/index.html?
p_cp1=7284900&p_cp3=7285152

[7]

http://www.verkami.com/projects/8665numbersign-banc-d-adn-la-darreraesperanca-pels-nostres-desapareguts-a-laguerra-civil/blog/17459-estrena-deldocumental-35-elcamidunprotocol-al-salo-decent

+ ens fem grans i els parents encara vius, propers al desaparegut, són cada

vegada més difícils de trobar, és per això que no podem trigar més temps a fixar
el nostre testimoni genètic al #BANCdADN pels desapareguts

+ consulteu el protocol per formar part del #BANCdADN en aquest pdf… [ 4 ]
…és un document curt i entenedor que ens diu el què cal fer en 4 passos

+ també podeu enviar directament un correu electrònic a…

geneticaforense@ub.edu …o fer una trucada i anar al Laboratori de Genètica
Forense de la Universitat de Barcelona… 934 035 289 …i allà us atendran [ 5 ]

+ la genètica ens dóna l'única esperança de futur per localitzar algun dia els
nostres parents desapareguts. Els avenços de les tècniques d'identificació de
persones no paren de créixer, doncs s'hi treballa arreu del món

+ mentre la família mantingui viva l'esperança de localitzar i identificar el seu
parent, havent fet els passos necessaris, la possibilitat d'èxit perviu

+ aquesta és una iniciativa nascuda de les famílies, exposada pels impulsors

[8]

davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament el 15.01.2015 [ 6 ], i
que via micro-mecenatge ha finançat un curt-documental (25') per fer-lo
créixer… #elcamídunprotocol …presentat al Saló de Cent [ 7 ] de l'Ajuntament
de Barcelona, la tardor de 2014, també el trobareu a Internet, subtitulat a
(1)tres idiomes (català, español, english) [ 8 ]

necessitem ser a

+ hi ha 3 censos oficials on és molt important que el nostre parent hi aparegui

#elcamídunprotocol
Versió Original
http://dom.cat/k12
Subtítols en Català
http://dom.cat/k13
Subtitulado en Español
http://dom.cat/k14
English Subtitles
http://dom.cat/k15

tots els
censos

de desapareguts
[9]

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Recerca-de-desapareguts-i-fossescomunes-i-indemnitzacions-a-expresos-de-laGuerra-Civil-i-el-franquisme?
category=7270cfa6-a82c-11e3-a972000c29052e2c&moda=1
<fossescomunes@gencat.cat>
Tel. 93 551 91 71

[ 10 ]

http://costhumaguerracivil.gencat.cat

inscrit:

> el Cens Únic de Desapareguts de la Guerra Civil i la Dictadura, de
la Generalitat de Catalunya, coordinat per Memòria i Pau [ 9 ]

>

el Cens de l'Estudi del Cost Humà de la Guerra Civil, coordinat pel
Centre d'Història Contemporània de Catalunya [ 10 ]

>

els Cens Internacional de víctimes per Desaparició Forçada,
coordinat des de Nacions Unides [ 11 ]

+ la Generalitat hauria de coordinar adequadament les dades d'aquests censos
per tal no haguem de repetir, a nivell particular, tres vegades la feina

[ 11 ]

http://www.ohchr.org/Documents/issues/Disa
ppearances/Communication_form_S.doc
<wgeid@ohchr.org>

hem d'exigir que

la roda de les
identificacions

comenci a girar
amb l'obertura de
totes les fosses
[ 12 ]

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b2
22.pdf#page=26

l'Estat, i

a Catalunya

la Generalitat, n'és la
darrera responsable

[ 13 ]

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies324/declaracions-denuncia/video/5581135/

[ 14 ]

http://t.co/EQKosJts6E

[ 15 ]

http://dom.cat/gym

[ 16 ]

segueixen en l'aprovació de mocions de suport:
Ascó, Avià, Barberà del Vallès, Begur, Bellcaire
d'Urgell, Boratell, Breda, Calafell, Canovelles,
Cànoves i Samalús, Capellades, Cervelló,
Consell Comarcal del Baix Penedès, Consell
Comarcal d'Osona, Consell Comarcal del
Solsonès, Consell Comarcal de la Terra Alta,
Constantí, Diputació de Lleida, Diputació de
Tarragona, Flix, Garcia, Girona, Granollers,
l'Arboç, l'Estany, l'Hospitalet de Llobregat, La
Garriga, Lliçà de Vall, Lloret de Mar,
Martorelles, Montmeló, Móra d'Ebre, Parets
del Vallès, Pradell de la Teixeta, Pratdip, Sant
Carles de la Ràpita, Sant Esteve de
Palautordera, Santa Eulàlia de Ronçana,
Solsona, Taradell, Tivissa, Torelló, Valls i Vic

un grup de

voluntaris
treballem

amb el Parlament,
la Universitat de
Barcelona i la
Fundació Bosch
i Gimpera
[ 17 ]

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/no
ticies/2015/07/032.html
http://www.fbg.ub.edu/index.php/ca/compone
nt/content/article/18-noticies/1019-22-052014-la-ub-i-l-fbg-participen-en-un-banc-dadn-pioner-a-europa-de-familiars-devictimes-de-la-guerra-civil

+ estem demanant al Govern que reformi la Llei de Fosses per tal s'apliquin els
manaments de l'ONU d'identificació sistemàtica. Malgrat tenir-ho aprovat des
del 19.12.2013 pel Parlament [ 12 ], la Generalitat encara ho està incomplint

+ com que les desaparicions forçades no prescriuen mai, és absolutament

necessari crear un roda d'identificació de restes exhumades en relació a les
dades dels vius, que no s'aturi mai i que es creui constantment amb dades
similars dels treballs d'identificació que, a la resta de l'Estat Espanyol, també
s'estan duent a terme a través de les entitats de memòria

+ la Generalitat té, a Catalunya, almenys el 80% de les competències en

polítiques de memòria (la resta són del Gobierno de España), però pel que fa a
la identificació de les persones en té el 100% de la responsabilitat

+ el Grup de Treball per a les Desaparicions Forçades (WGEID) i el Relator
Especial de l'ONU, han denunciat a l'Estat Espanyol, i de retruc a la
Generalitat, per l'incompliment del dret de les famílies a identificar els seus
parents, obrint les fosses, fent ADNs i comparant dades sistemàticament

+ en relació als incompliments del Govern, hem hagut de dur la causa de les

identificacions davant la justícia universal, via Querella Argentina [ 13 ] un pas
més a la resolució, ignorada, emesa pel Síndic de Greuges el 19.02.15 [ 14 ]

+

rebem suports d'ajuntaments, amb mocions aprovades al Ple, per a la
difusió del #BANCdADN. Ho va iniciar el consistori de Navàs, al Ple del passat
29 de gener de 2015 [ 15 ] i fins ara també han estat aprovades mocions a:
Alcover, Amposta, Arenys de Munt, Bagà, Berga, Consells Comarcals de l'Alt
Camp, del Baix Ebre, del Baix Penedès, de la Ribera d'Ebre i del Vallès Oriental,
El Brull, Folgueroles, Font-Rubí, La Galera, La Pobla de Segur, La Torre de
l'Espanyol, Les Franqueses del Vallès, Malgrat de Mar, Manresa, Miravet,
Molins de Rei, Pinell de Brai, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Riudecanyes,
Sabadell, Sant Joan de les Abadesses, Tarragona, Terrassa, Torrelameu, Torrelles
de Llobregat, Tortosa, Vilobí d'Onyar, Vinebre [ 16 ]

+

tenim el suport de diverses diputades i diputats del Parlament de Catalunya,
formem part d'un projecte, paral·lel a la recerca, sota l'empara de la Fundació
Bosch i Gimpera, amb la coordinació del Laboratori de Genètica Forense de la
Unitat de Medicina Legal i Forense de la Facultat de Medicina de la Universitat
de Barcelona, que és on físicament es troba el #BANCdADN, amb totes les
garanties legals i científiques [ 17 ]

+

des de les mateixes famílies amb desapareguts, ens coordinem per aportar la
nostra experiència i coneixement, per tal d'aconseguir que la identificació de les
persones víctimes de la desaparició forçada es normalitzi al #noupaís que
intentem construir entre tots. Si ens voleu ajudar, podeu contactar amb:
Roger Heredia-Jornet… 619 315 568 | OnEtsPadriJaume@gmail.com | @Bogatell10
Marc Antoni Malagarriga-Picas… 667 517 069 | OnEtsOncleGuillem@gmail.com | @OnEtsOncleGuill
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