
Moció presentada pel grup municipal d'ERC/AVANCEM/AM sobre els afectats de 
Talidomida 

«Atès que la Talidomida és un medicament que es va patentar a Espanya l’any 1954 i que s’utilitzava com a
sedant  per  pal·liar  les  nàusees  i  els  vòmits  de  les  dones  embarassades.  Va  ser  desenvolupat  per  la
farmacèutica alemanya Grünenthal.

Atès que coincidint amb l’entrada al mercat d’aquest medicament van començar a néixer nens amb greus
malformacions. Es calcula que a Espanya va haver-hi uns 3000 afectats.

Atès  que  l’any  1961  els  doctors  Widukin  Lenz  i  Claus  Knapp  van  descobrir  la  relació  entre  aquest
medicament i les malformacions. Entre novembre de 1961 i maig de 1962 es retira aquest medicament
arreu del món, menys a Espanya, on es continua venent fins l’any 1975.

Atès que l’any 2004 es crea l’Associació de Víctimes de Talidomida d’Espanya (AVITE), una entitat que lluita
per  la  reparació  moral,  econòmica  i  social  dels  afectats.  AVITE  demana  pels  afectats  de  Talidomida
d’Espanya el mateix tracte que reben les víctimes en altres països europeus: indemnitzacions, pensions
vitalícies, unitats mèdiques especialitzades i gratuïtat en medicaments i pròtesis.

Atès que ha quedat demostrada científicament la relació entre la Talidomida i les malformacions congènites
que han patit els afectats.

Atès que la farmacèutica Grünenthal ha indemnitzat els afectats en diversos països europeus.

Atès que els poders públics tenen l’obligació de vetllar per la salut pública i el benestar dels ciutadans i
ciutadanes.

Es proposa al ple de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Donar suport a les víctimes de la Talidomida a Espanya i en particular a l’Associació de Víctimes
de la Talidomida d’Espanya (AVITE) per la seva lluita incansable a favor de les víctimes d’aquest fàrmac i
pel deute històric de l’Estat espanyol amb els afectats i els seus familiars.

SEGON. Instar  a  l’empresa  farmacèutica  alemanya  Grünenthal  que  indemnitzi  als  afectats  espanyols,
víctimes d’aquest fàrmac, sense més dilació tal i com ho ha fet amb els afectats d’altres països.

TERCER. Demanar al Govern d’Espanya que insti a l’empresa farmacèutica alemanya Grünenthal a pagar
les indemnitzacions als afectats espanyols víctimes d’aquest fàrmac.

QUART. Instar al President del Govern d’Espanya a negociar la concessió de les pensions vitalícies als
afectats de la Talidomida a Espanya, tal com estan percebent els afectats de la resta de països europeus.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord i la solidaritat de la ciutat amb els afectats per la Talidomida a l’Associació
de Víctimes de la Talidomida d’Espanya (AVITE).

SISÈ. Traslladar aquest acord a l’empresa farmacèutica alemanya Grünenthal i al Govern d’Espanya».


