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Barcelona, 29 de gener de 2014, compareixença de l’ARMH 

de Catalunya en la “Primera visita oficial a España del experto en 
justicia transicional de la ONU Pablo de Greiff” 
 
 
L’ARMH de Catalunya insta al Govern de l’Estat espanyol: 
 

� Assumir les seves responsabilitats i obligacions sobre les exhumacions de 
foses de les víctimes de la guerra civil espanyola i la restitució de restes 
als seus familiars. 

� La creació de la Comissió de la Veritat 
� L’anul·lació de totes les causes generals instruïdes durant el franquisme 
� La restitució dels béns incautats 
� La derogació de la llei d’Aministia de 1977 
� El reconeixement dels presoners que oficialment no constaven com jutjats 

ni reconeguts 
� El reconeixement de la persecució de la llengua i de la cultura catalana 

durant el franquisme i de les víctimes de la immigració a Catalunya  
 

 
I al Govern de la Generalitat de Catalunya:  
 

� Modificació de la llei 10/2009,  del 30 de juny, sobre la localització i la 
identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes, per tal que 
s’adaptin al dret humanitari i internacional i superar les actuals 
restriccions legals per obrir les fosses comunes.  

� Impulsar el banc d’ADN i facilitar-ne l’accés als familiars dels 
desapareguts durant la guerra civil espanyola i del franquisme. Posar-ho a 
disposició dels familiars dels desapareguts e inscrits al Cens de persones 
desaparegudes durant la Guerra civil i la dictadura de la Generalitat de 
Catalunya 

 
 
Finalment, manifestem que ens adherim a la “Comparecencia de la AEDIDH y 
del OIDHP ante el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
Sr. D. Pablo de Greiff”, efectuada el 22 de gener de 2014  
 


