Banc d'ADN per a la futura
identificació dels parents
desapareguts a la Guerra Civil
[1]

Es fa difícil parlar del valor de fiabilitat
d'una prova de l'ADN en aquest cas,
perquè ens ho determinarà el nivell de
parentiu dels familiars que hagin
intervingut en la mostra, i segons les
condicions de conservació amb la
informació que ens podrà
proporcionar el genoma del parent
desaparegut a comparar.

[2]

Totes les dades facilitades a les
persones interessades, així com els
informes derivats dels estudis
realitzats, són tractats amb la
confidencialitat i custòdia exigida per
la legislació vigent en matèria de
secret professional.
(Codi Penal vigent - article 199.2 i
articles 413 a 428, Llei 41/2002, de 14
de novembre, bàsica reguladora de
l'autonomia del pacient i dels drets i
obligacions en matèria d'informació i
documentació clínica)

[3]

La dilatada trajectòria professional
científica, investigadora i docent del
nostre equip garanteix la fiabilitat dels
estudis.

Fem un pas necessari per fixar les mostres d'ADN
significatives de cada família, i obrim una porta a
l'esperança[1] per a quan ens comparin amb totes
les restes no identificades de les fosses comunes
exhumades.

Aquesta és una acció individual de cada família amb la Universitat de
Barcelona, que ens garanteix èticament i jurídicament la legalitat
d'un acte, que és clau en el procés d'identificació dels desapareguts.
El Laboratori de Genètica Forense de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona es regeix per les condicions de:
•Confidencialitat[2]
•Rigor[3]
•Qualitat[4]
A més, tots els projectes que duem a terme s'emmarquen dintre de la
Llei d'Investigació Biomèdica 14/2007 i el Reial Decret 1716/2011, pel
qual s'estableixen els requisits bàsics d'autorització i funcionament
dels biobancs amb la finalitat d'investigació biomèdica i del
tractament de les mostres biològiques d'origen humà, i es regula el
funcionament i l'organització del Registre Nacional de Biobancs per a
investigació biomèdica.
No podem perdre més temps, perquè cada vegada tenim menys
testimonis vius. D'altra banda, aquesta iniciativa només tindrà sentit
si el màxim de famílies afectades la porten a terme. És senzill i té un
cost assequible, amb només quatre passos a seguir:

[4]

Els controls de qualitat periòdics
realitzats pel nostre laboratori
garanteixen la màxima qualitat dels
resultats.

#1
Cal que feu un esquema de l'arbre genealògic familiar, de
manera que relacioneu el parent desaparegut amb les
persones vives més significatives, com són: germans,
germanes, cosins, cosines, fills, filles, nebots i nebodes.
Aquí teniu un exemple de l'arbre genealògic de la família Malagarriga-Picas / Sort-Sala-Ribalta
http://dom.cat/5a4 i també l'arbre genealògic de la família Guinau-Heredia-Jornet
http://dom.cat/5a5 on es determinaren quatre i tres persones significatives respectivament,
com a testimonis genètics dels desapareguts Guillem Malagarriga i Jaume Guinau.

#2
Truqueu o escriviu un correu electrònic a la Unitat de
Medicina Legal de la Universitat de Barcelona, o consulteu
abans amb alguna de les famílies que ja han seguit aquest
procés, per tal de concretar el calendari i quines persones
haurien de fer de testimoni genètic.
Genètica Forense | Medicina Legal i Forense
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona
carrer Casanova, 143 | 08036 Barcelona http://dom.cat/5a8
<geneticaforense@ub.edu> T· 934 035 289
Família Malagarriga-Picas/Sort-Sala-Ribalta
<OnEtsOncleGuillem@gmail.com> T· 667 517 069
http://twitter.com/OnEtsOncleGuill
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Família Guinau-Heredia-Jornet
<OnEtsPadriJaume@gmail.com> T· 619 315 568

#3
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.
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L'equip de metges demana que l'extracció de sang es pugui fer en una sola sessió per a tots els familiars
que hagin estat convocats. La presa de mostres suposa cinc minuts de feina de registre i una petita
punxada per a cada persona.

#4
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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 a la Fundació Bosch i
Gimpera.
Aquí teniu una imatge i un document de les mostres d'ADN amb l'Informe de l'Estudi Preliminar
d'Identificació Genètica http://dom.cat/5a6 corresponent a la família Malagarriga-Picas / SortSala-Ribalta. Aquest protocol té un cost aproximat de 150€ per mostra i la Fundació Bosch i Gimpera en
tramet la factura corresponent http://dom.cat/5a7
«Guía Ràpida del #BANCdADN i la Desaparició Forçada» http://dom.cat/i88
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