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Banc d'ADN per a la futura identificació de persone s desaparegudes a la 
Guerra Civil 
 
Catalunya disposa d’un banc d’ADN de familiars de desapareguts de la Guerra Civil 
Espanyola. El banc impulsat per la Universitat de Barcelona disposa de les mostres 
congelades ubicades a la Facultat de Medicina. 
 
El projecte es va iniciar l’any 2011 i el banc, únic a tot l’estat, té com objectiu que es 
pugui comparar aquest ADN amb el de les restes de desapareguts, un cop s’obrin les 
fosses. A Catalunya hi ha moltes famílies interessades a recuperar aquestes restes. 
 
El procés consisteix a extreure sang, treure’n l’ADN i congelar-lo. Això suposa un cost de 
150 euros per mostra per a aquestes famílies. El cost de la conservació l’assumeix la 
Universitat. Les condicions per poder recollir les mostres i que siguin efectives és que 
siguin del familiar més proper possible i cal recopilar el màxim d’informació possible 
sobre la víctima desapareguda, per facilitar la seva identificació. 
 
Per exercir aquesta acció individual de cada família, només cal seguir els passos 
següents: 
 

a) Cal fer un esquema de l’arbre genealògic familiar, de manera que es relacioni el 
parent desaparegut amb les persones vives més significatives, com són: 
germans, germanes, cosins, cosines, fills, filles, nebots i nebodes. 

b) Cal trucar o escriure un correu electrònic a la Unitat de Medicina Legal de la 
Universitat de Barcelona a l’adreça següent, per tal de concertar cita:  

 Genètica Forense/Medicina Legal i Forense 

 Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 

 Carrer Casanova, 143. 08036 Barcelona 

 geneticaforense@ub.edu 

 Telf. 93 403 52 89 

c) Cal anar a la sessió d’extracció de les mostres de sang de cadascun dels 
familiars, que seran registrades al banc d’ADN de la Unitat de Medicina Legal de 
la Universitat de Barcelona, per a la futura identificació del vostre parent. (L’equip 
de metges demana que, a ser possible, l’extracció de sang es pugui fer en una 
sola sessió per a tots els familiars que hagin estat convocats. La pressa de 
mostres suposa cinc minuts de feina de registre i una petita punxada per a cada 
persona) 

A la sessió cal portar el DNI original de les persones que deixaran la mostra i, a 
ser possible, fotocòpia del DNI d’aquestes persones. 

d) Recull de les mostres en tubs, amb l’extracte sec de la sang on hi ha l’ADN 
purificat (la família conserva una part de la mostra), amb tota la documentació 
que ho acredita, i es fa el pagament final del protocol que la Universitat 
ingressarà a la fundació Bosch i Gimpera. 
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