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QUI SOM
Inter-SOS, Associació de Familiars de Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, neix a
Catalunya l'any 1998 com a conseqüència dels contactes entre famílies de persones
desaparegudes que estaven en una situació de recerca dels seus familiars. L'objectiu principal
de crear l' associació va ser agrupar esforços per arribar als organismes competents per
millorar i agilitzar les recerques.
Aquest procés es va consolidar al Juliol de 1998, amb la inscripció al registre d'entitats de la
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb data de 17 de Setembre. En el mes
d'abril de 2005, Inter-SOS va ser declarada d'Utilitat Pública pel Ministeri de l'Interior.
Des de la seva fundació, Inter-SOS ha atès a més de 200 famílies i en l'actualitat té 65 famílies
associades, de les quals 62 tenen encara el seu cas obert.
Els objectius d'Inter-SOS estan recollits en els seus Estatuts, dels que volem destacar la
implicació dels estaments polítics, judicials, socials, la col.laboració dels cossos policials, i la
col.laboració de la ciutadania per agilitzar la resolució dels casos i l'atenció integral a les
famílies.
ACTUACIONS D'ENGUANY
Declaracions institucionals
El Parlament de Catalunya va fer una declaració en record de la situació de les persones
desaparegudes sense causa aparent. Es transcriu el text:
Declaració del Parlament de Catalunya sobre les persones desaparegudes sense causa
aparent, llegida en el Ple del Parlament el dia 2 de març de 2016
A Catalunya es presenta cada any un important nombre de denúncies per desaparició
de persones. Els darrers anys s'han superat les tres mil denúncies anuals.
La desaparició d'una persona causa angoixa i incertesa als seus familiars i una gran
sensació d'inseguretat, que exigeix als poders públics que duguin a terme totes les
gestions per a trobar la persona absent i que hi esmercin els mitjans necessaris.
Aquestes situacions requereixen celeritat en les accions, l'intercanvi d'informació i una
actuació coordinada dels departaments implicats en la recerca. En aquest àmbit, la
cooperació, la coordinació i la col·laboració entre cossos policials són també
fonamentals per a investigar i fer la recerca de les persones desaparegudes,
especialment en els supòsits en què la desaparició no té una causa aparent.
A Catalunya, la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra ha fet importants avenços
en la investigació de persones desaparegudes. A més, l'any 2014 el Departament
d'Interior va posar en marxa l'Oficina d'Atenció als Familiars de Persones
Desaparegudes, creada específicament per a donar suport a les famílies mentre dura la
investigació i per a fer el seguiment de tots els casos relacionats amb la desaparició de
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persones.
El 10 de novembre de 2010 el Congrés del Diputats va declarar el 9 de març Dia de les
Persones Desaparegudes sense Causa Aparent. Al seu torn, el 6 de febrer de 2013 el
Senat va crear la Comissió Especial per a l'Estudi de la Problemàtica de les Persones
Desaparegudes sense Causa Aparent, les conclusions de la qual foren aprovades el 12
de febrer de 2014.
El Parlament de Catalunya, conscient de la responsabilitat dels poders públics en la
investigació dels casos de desaparició de persones i en el garantiment que els familiars
reben l'atenció que mereixen, s'adhereix a la declaració del 9 de març com a Dia de les
Persones Desaparegudes sense Causa Aparent i expressa el seu suport a totes les
associacions de familiars de persones desaparegudes.
Així mateix, el Parlament de Catalunya demana al Govern que continuï treballant en la
coordinació institucional per a la investigació i recerca de les persones desaparegudes i
que avanci en la millora de l'atenció i el suport als familiars.
Finalment, el Parlament de Catalunya tindrà en compte les recomanacions de l'informe
de la Comissió Especial del Senat per a l'Estudi de la Problemàtica de les Persones
Desaparegudes sense Causa Aparent.
L’Ajuntament de Cornellà també va fer una moció al Ple de 31 de març, que ens van
comunicar amb data de sortida del 12 d’abril. Es transcriuen els acords:
Primer.- L’adhesió institucional de l’Ajuntament de Cornellà a la declaració del dia 9 de
març com a dia de les persones desaparegudes sense causa aparent, declarat pel
Congrés dels Diputats a instància de les Associacions de Familiars de persones
desaparegudes, i molt especialment per la iniciativa d’Inter-SOS, impulsora de la
demanda i en concret pels pares de Cristina Bergua Vera, desapareguda el 9 de març
de 1997.
Segon.- Reafirmar el recolzament que sempre ha donat el nostre Ajuntament a
l’Associació Inter-SOS, i a totes i cadascuna de les famílies de persones desaparegudes,
en especial la del nostre municipi, Juan Bergua Funes i Luisa Vera Martínez.
Tercer.- Donar suport a les iniciatives innovades impulsades per la fundació QsdGlobal,
per la recerca permanent de persones desaparegudes i en risc, que promou accions de
recerca i la prevenció enfront de noves desaparicions a nivell d’Europa.
Quart.- Recolzar la iniciativa del Parlament de Catalunya de millorar el treball de
coordinació institucional i d’atenció als familiars de les persones desaparegudes.
Cinquè.- Traslladar el contingut del present acord a la presidenta del Parlament de
Catalunya, al President de la Generalitat, a tots els grups del Parlament, al President
del Congrés dels Diputats, al President del Govern de l’Estat, a l’Associació Inter-SOS, a
la Fundació QsdGlobal, i a la família Bergua, impulsora de la declaració.
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Es va fer arribar una carta d’agraïment a l’Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo, al mes
de setembre, donat que la Junta no va tenir coneixement de la moció fins que va rebre
la documentació de l’associació.
Canvi de Junta
El dia 17 d'abril es va celebrar l'assemblea anual de socis amb el següent ordre del dia:
1. Elecció de la nova Junta Directiva.
2. Aprovació dels Comptes Anuals i de la Memòria Econòmica de 2015
3. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici.
4. Discussió i aprovació del Pressupost i Objectius pel 2016.
5. Precs i Preguntes.
La Junta anterior va presentar la seva dimissió i es va procedir a l'elecció d'una nova Junta tal
com figura en l'acta dels acords de l'assemblea. La nova Junta va ser inscrita al Registre
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya el dia 1 de juny de 2016, ja que la documentació
de l'associació no ens va ser traspassada per la Presidenta Sra. Flor Bellver, fins el dia 28 de
maig.
La nova Junta va haver de tramitar la presentació de la Memòria i els Comptes Anuals, una
vegada va aconseguir la signatura de la totalitat de persones de la Junta anterior, tràmit que
va poder realitzar el 7 de Juliol.
Organització de l'arxiu
La nova Junta ha hagut d'actualitzar les dades de l'arxiu i els llistats de socis. S'han hagut
d'actualitzar també les dades que figuren en els Ajuntaments del Prat i de Cornellà que donen
suport a l'associació.
S'ha tornat a tenir operatiu el telèfon de comunicació de l'associació així com el correu
electrònic.
S'ha ordenat l'oficina i l'espai del magatzem. Cada primer dilluns, des de les 17:00 hores fins a
les 19:00 hores es dedica un temps d'atenció personalitzada a les famílies que ho sol.liciten,
en el despatx del Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa de El Prat de Llobregat.
Coordinació amb Mossos d'Esquadra
Una de les prioritats de la nova Junta va ser tornar a establir una comunicació àgil amb
l'Oficina d'Atenció a les Famílies gestionada pels Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu es va
demanar una entrevista i el dia 15 de Juny. La presidenta es va entrevistar amb el Sr. Jordi
Domènech, Cap de l'Àrea Central d'Investigació-Persones. Es va acordar en l'entrevista de
presentació que periòdicament es tindrien trobades per intercanviar informació de la situació
dels casos. Si no hi ha cap motiu urgent, les trobades es realitzaran cada sis mesos, un temps
abans de les reunions amb els associats, per poder comunicar les qüestions necessàries.
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Suport associatiu des dels Ajuntaments de El Prat i Cornellà
Des del suport associatiu de l’Ajuntament de El Prat ens van oferir fer cursos de formació per
poder gestionar l’associació. També ens van ajudar a organitzar la documentació rebuda i a
tramitar-la.
La Presidenta es va inscriure i va assistir als cursos següents:
-

Comptabilitat bàsica per a entitats no lucratives (Codi 16303)
Obligacions legals de les entitats i responsabilitats de les juntes directives (Codi 16312)

Els cursos van ser gratuïts per l’associació, ja que estaven subvencionats, i es van realitzar a
l‘Escola de l’Esplai situada al carrer Riu Anoia, 42-54 de El Prat. Cada curs va comptar amb 3
sessions durant el mes de novembre.
Des de l’Ajuntament de Cornellà també ens han ofert la seva ajuda i estan oberts a oferir-nos
orientacions i formació per gestionar l’associació.
Devolució de subvenció
Des del Departament de Tresoreria de l’Ajuntament de El Prat ens van comunicar que havíem
de justificar una subvenció que s’havia ingressat a l’associació durant el 2015.
Com que la Junta sortint no va aportar cap notificació d’aquesta subvenció, desconeixíem
l’ingrés i vam acordar fer la devolució de la quantitat percebuda. El tràmit es va realitzar a
través de transferència bancària el dia 14 de juliol.
Altes i baixes d’associats
Al mes de juny ens van comunicar la desaparició d’Hugo Ferrara Tormo, que havia tingut lloc a
Brasil el 20 de desembre de 2015. La família va organitzar un acte de suport el 18 de juny a la
Plaça de Sant Jaume de Barcelona i Inter-SOS va assistir per recolzar als familiars.
També es va recolzar l’acte de suport que va organitzar la família d’Hugo Ferrara el dia 20 de
desembre, davant del Parlament de Catalunya, on va assistir la Presidenta del Parlament Sra
Carme Forcadell i altres diputats. La incorporació d’aquesta família a l’associació es va produir
al mes de setembre i ja van assistir a la reunió de socis del mes d’octubre.
La família de José Molina va assistir a la reunió de socis del mes d’octubre. Va exposar que
José Molina constava com a desaparegut des de l’octubre de 2011, que ja havien fet diferents
tràmits. Formen part de l’associació des del mes de novembre.
Han deixat l’associació per haver trobat el seu familiar finat cinc famílies. Els noms de les
persones són: Daniel Rodao Soriano, David Piella Baldrich, Juan Manuel Martínez Martínez,
José Ignacio Idart Ariztegui, Hodei Eguiluz Díaz.
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S’han donat de baixa de l’associació cinc famílies també. Les persones que estan encara en
recerca són: Miuel A. Valls Marqués, Raimundo Moya Acuña, Miguel López Rodés, Fernando
Irigoyen Aguirre, i Mª Teresa Fernández Martínez.

Atenció telefònica
El telèfon torna a estar operatiu i s’atenen les trucades cada dia. Si arriba una trucada que no
es pot atendre es telefona al més aviat possible.
S’ha telefonat a cada família com a mínim una vegada durant aquest període. També s’han fet
visites a algunes famílies.
S’han atès quatre casos de noves desaparicions fora de Catalunya. Un a Vigo, un altre de
Canàries, un dels voltants de Madrid, i un altre de la zona nord de València. Aquest últim vam
trobar el cos de la persona al cap de quinze dies. En tots els casos ja s’havia tramitat la
denúncia. S’ha orientat vers com fer difusió, i s’ha recolzat a la família.
Correu electrònic
Un mitjà molt eficaç per enviar informació és el correu electrònic. S’obre cada dia, gairebé, i
agilitza molt les gestions i la comunicació, tant amb els socis, com amb les institucions i les
empreses que ens fan algun servei com els bancs o l’empresa de manteniment del web.
Des del correu ens va arribar la petició de la Dra. Maria Trinidad Ibarz Ferré, on sol.licitava la
nostra aportació a la situació necessària per fer front a les desaparicions encaminada a animar
als socis del Club Rotary de Saragossa a participar amb la seva col.laboració quan es produeix
una desaparició.
Vam enviar un escrit amb uns trets generals de procediment, però no hem tingut cap
resposta.
Canvi i actualització del web
Al mes de novembre vam acordar des de la Junta actualitzar el web, ja que calia treure les
persones que ja no estaven en situació de recerca i posar la informació dels nous casos que
s’havien incorporat.
A partir de llavors, la gestió del web ha quedat sota la responsabilitat de Roger Pascual, que
anirà actualitzant l’apartat de notícies i d’aquesta manera el web serà una eina que estarà
activa per la difusió de les recerques més recents, i també un mitjà de comunicació entre els
associats que poden anar veient els tràmits que es fan.
Facebook i Twitter
Roger Pascual també és el responsable de les comunicacions que s’envien per aquests mitjans.
Van ser de gran utilitat en el moment de la recerca de Martina, el passat mes de novembre.
Cas que es va resoldre amb molt poc temps de manera satisfactòria.
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També ha estat una eina per altres desaparicions que s’han produït durant aquest temps,
sobretot les relacionades amb adolescents i que la majoria s’han resolt al cap de poques
setmanes.

Comitè d’Ètica de Serveis Socials
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens va arribar la proposta de
col.laboració de l’ Espai de Reflexió Ètica. Vam sol.licitar una reunió que va tenir lloc el dia 13
de Juliol. La Presidenta, Sra. Begoña Román, havia participat en unes Jornades d’Inter-SOS i
coneixia l’associació. La Secretària, Sra. Maria Mercè Vidal també va estar present.
Inter-SOS va plantejar la voluntat de redactar un document com a Codi Ètic de l’associació. Ens
van indicar que el més adequat era fer un primer document, que fos obert a anar incorporant
aspectes a mida que l’associació veiés la conveniència de reflexionar sobre nous valors.
El procediment que es va acordar, va ser que des de l’associació presentaríem una proposta
als associats, després el text es passaria al Comitè d’Ètica per veure quins altres punts
essencials es podrien incloure, i finalment el text es votaria en una assemblea de socis i
s’aniria actualitzant cada any, si es veiés la conveniència.
El text es va elaborar amb els consens de la Junta i es va presentar a la reunió de socis del mes
d’octubre en espera de fer-hi les aportacions que cada soci consideri necessàries i una vegada
recollides s’aprovarà a la propera assemblea de socis.
Nova reunió amb l’Oficina del Mossos
El 5 d’agost es va realitzar una trobada amb persones de l’Oficina d’Atenció a les Famílies. Es
va portar el llistat de persones associades per conèixer si hi havia canvis en algun cas i es van
tractar altres temes com les desaparicions de persones de nacionalitat espanyola a l’estranger,
les xarxes socials i la privacitat i la normativa de protecció de dades.
Des de l’Oficina, el 18 d’agost ens van informar que s’havien trobat el cossos de dues de les
persones del llistat. També ens van indicar que la informació de vuit casos l’havíem de
preguntar a altres cossos competents (CNP o GC). El tràmit el vam fer seguidament i vam
rebre la resposta al mes d’octubre.
Reunions Junta
Hem fet reunions de Junta directiva els dies, 3 de setembre, 8 d’octubre, 12 de novembre i 8
de desembre. Les actes recullen els temes tractats i els acords presos.
Reunions d’associats
Es va fer la reunió de socis al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa de El Prat de Llobregat el dia
1 d’octubre. Els temes i els acords també es troben a l’acta i són els següents:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
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2. Presentació de la nova Junta.
3. Informació dels tràmits i actuacions realitzades.
4. Propostes de treball.
5. Presentació del Codi d’Ètica.
6. Precs i preguntes
En aquesta assemblea van presentar la seva dimissió la Tresorera Sra. Pilar Gallego i el vocal Sr.
Quim Teixidor. Es va presentar Paola Ferrara Tormo com a Tresorera i va ser acceptada per
unanimitat.
El canvi parcial de Junta es va inscriure amb data 10 d’Octubre de 2016 al Registre del
Departament de Justícia de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat
de Catalunya.
Mitjans de difusió: premsa, ràdio i televisió
Donat que el dia 30 d’agost és el dia de record per les persones que han patit o que encara
estan en una situació de desaparició forçada, els mitjans de comunicació van fer diverses
notícies sobre la temàtica i ens van convidar a participar en l’Informatiu de TV2 de les 2 de la
tarda. Malgrat que vam explicar que la commemoració de la situació de les persones
associades a Inter-SOS és diferent i que tenim un altre dia assenyalat per la commemoració de
la situació dels desapareguts sense causa aparent, des de l’emissora van considerar que ens
donaven un espai per fer ressò de la situació dels associats a Inter-SOS per les similituds que
es donen en els dos casos. Van venir a gravar un breu reportatge a l’oficina i també van gravar
la família Ferrara Tormo. Es va emetre a l’Informatiu del dia 3 de setembre.
També ens va demanar una entrevista el periodista Javier Peñalba de El Diario Vasco. Vam fer
l’entrevista per telèfon, i va sortir la publicació el dia 9 d’octubre.
Des de l’Agència que coordina la revista Xlsemanal, i que s’adjunta els diumenges a molts
diaris estatals, la periodista Priscila Guilayn va preparar un reportatge on van participar
moltes famílies. De les famílies associades a d’Inter-SOS van entrevistar a la família Bergua, i
la família Roldán. El setmanari es va publicar el 9 d’octubre.
També el periodista Joan Jolis de Pronto va dedicar un reportatge als desapareguts en el
número 2321 del 29 d’octubre. Hi ha una part dedicada a l’associació i una altra dedicada a
persones que estan en recerca. Hi ha un apartat on es fa difusió del cas d’ Hugo Ferrara.
També ens han demanat fer publicacions a alguns blocs, per exemple “Sin Filtros” que el 9
d’octubre ens va enviar un correu per parlar amb la família Bergua i va estar disposada a
col.laborar amb el periodista Daniel Consalvo.
Proposta a Serveis Socials de Sabadell
El dia 6 d’octubre vam tenir una entrevista amb el Regidor de Serveis Socials de Sabadell per
exposar la petició de col.laboració per fer un recolzament des de Serveis Socials a les famílies
del municipi que tinguin familiars desapareguts. Es va presentar el projecte i es va acordar fer
arribar una proposta més detallada a la Regidoria.
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S’ha fet arribar la proposta i s’està a l’espera de tenir una trobada entre els diferents agents
que intervenen en les desaparicions per veure com es pot portar a terme.
Atenció a les famílies per part de l’Oficina d’Atenció a la Víctima
El 18 d’octubre la Fundació QSDglobal ens va enviar un comunicat en que exposava que havia
adquirit el compromís d’informar al conjunt de la població i de manera directa a las famílies i a
les associacions dedicades a ajudar a les famílies de que les Oficines d’Atenció a les Víctimes
dependents del Ministeri de Justícia i de les homòlogues de les Comunitats Autonòmiques
que atendrien a les famílies de persones desaparegudes.
Es farà arribar aquesta informació per correu electrònic i s’informarà més detalladament en
les properes reunions de socis.
Reunió amb l’Alcalde Cornellà de Llobregat
El dia 22 de novembre vam tenir una entrevista amb l’alcalde de Cornellà Sr. Balmón. Vam fer
la presentació de la nova Junta i vam exposar les línies de treball que ens hem marcat. També
es va fer una primera proposta per recuperar la celebració del 9 de març.
Preparació 9 de març
S’ha tingut una primera entrevista amb el Sr. Juan Culillas de l’Ajuntament de Cornellà. S’ha
recuperat algun material i s’ha plantejat el lloc i l’hora de l’acte. Des de l’Ajuntament de
Cornellà s’han mostrat oberts a oferir suport organitzatiu i logístic.
Col.laboració projecte final de carrera estudiants de periodisme Universitat Rovira i Virgili
El 28 de novembre, un grup d’estudiants de periodisme de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona van demanar poder entrevistar a algunes famílies per fer el seu projecte final de
carrera. Es va demanar més concreció de la petició, com per exemple quin era el tema o la
hipòtesi del treball, el format, la divulgació que se’n faria.
Es va proposar la participació a algunes famílies. La proposta ha estat acceptada per dues
famílies i el projecte s’ha concretat en la gravació d’un vídeo d’uns 30 minuts que ens faran
arribar a l’associació una vegada estigui avaluat per la Universitat.
Compareixença a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya
La Fundació Qsdglobal ens va convidar a anar al Parlament de Catalunya i fer una
compareixença a la Comissió d’Interior el dia 30 de novembre.
Vam elaborar el document que adjuntem i vam tenir una bona acollida per part de la Comissió
i també per part d’altres Diputats que ens van acompanyar com el Sr. Bruguera, persona
coneixedora de la situació dels desapareguts, que ja va formar part de la Comissió del Senat
de l’any 2013.
Seguidament, ens va rebre la Presidenta del Parlament Sra. Carme Forcadell a qui també li
vam fer arribar les nostres peticions i es va mostrar oberta a recolzar-les i a encarrilar-les per
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portar-les a terme. Es va agrair, per part de la Fundació QsdGlobal i d’Inter-SOS, la declaració
de recolzament que el Parlament va fer el dia 9 de març.
S’espera que en el proper any hi hagi ocasió per estudiar les peticions i crear grups de treball
institucionals que facin avançar les propostes.
Compareixença a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per part
d’Inter-SOS, el dia 30 de novembre de 2016.
Bon dia Sr. President,
Bon dia Senyores i Senyors Diputats,
Moltes gràcies per acceptar rebre’ns en aquesta ocasió, que a través de la petició que
ha fet QSD ens permet expressar-nos en aquest marc.
L’Associació de familiars de persones desaparegudes, Inter-SOS, es va crear durant l’any
1997 amb la confluència de voluntats per part de diverses famílies que teníem persones
desaparegudes en aquell moment i que coincidíem en diferents espais. La coneixença i
els vincles que vam establir ens portaren a formalitzar l’associació l’any 1998, que va
estar inscrita al registre de la Generalitat al mes de juliol i que va ser declarada
d’Utilitat Pública a l’abril de 2005.
Des dels inicis, un dels objectius d’Inter-SOS va ser posar en evidència la necessitat
d’iniciar les recerques de persones desaparegudes sense esperar un marge de temps
que s’havia establert de forma, diguem, habitual, però que no responia a cap norma
escrita. També es va demanar insistentment la coordinació de les diferents fonts on es
posaven les denúncies per crear una coordinació efectiva amb tots els cossos que
poden rebre la denúncia d’una desaparició per part dels familiars. Després van venir
altres reivindicacions que s’han aconseguit com va ser la figura del desaparegut sense
causa aparent i l’acord de declarar el 9 de març com el dia de reivindicació i record de
la situació de les persones desaparegudes.
Des dels inicis de les reivindicacions que es plantejaven des d’inter-SOS van tenir una
resposta molt solidària des de la societat, des dels municipis on es trobaven aquestes
famílies, i aquesta sensibilitat s’ha manifestat durant tota la trajectòria de l’associació.
Des dels grups polítics i parlamentaris també hi ha hagut aquesta sensibilitat i ha estat
unànime. Hem d’agrair la confluència en les peticions i la disponibilitat d’escolta que
hem tingut en tot moment.
Faré només un breu esment de les moltes intervencions que s’han fet. Al novembre del
2001, Manel Jaime Lorente, el segon Presindent d’Inter-SOS exposava al Parlament la
problemàtica de les persones desaparegudes. El Senyor Jordi Jané i Guasch, actual
Conseller d’Interior, el 22 de juliol de 2005, preguntava al Congrès de Diputats quina
era l’actuació del govern per la creació d’una oficina d’atenció a les persones
desaparegudes, També s’havien fer proposicions per part del Grup Parlamentari
Federal de Izquierda Unida, en la mateixa Cambra el 20 de novembre del 2002. El 17 de
maig del mateix any es va fer una petició al Parlament Europeu que es va acompanyar
amb més de 10.000 signatures.
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S’han fet peticions de col.laboració de professionals per acompanyar les famílies i
durant uns certs períodes hem tingut el recolzament dels Col.legi de Psicòlegs i el
Col.legi d’Advocats per atendre les demandes de cada cas. Per fer aquests tràmits
també vam tenir el suport del Parlament a través de la Conselleria de Justícia i
d’Interior.
Per no fer un relat massa extens, recordaré que més recentment el Senat va crear la
Comissió Especial per l’estudi de la problemàtica de les persones desaparegudes sense
causa aparent, el 13 d’abril de 2013, que aprovà unes amplies mesures a tenir en
compte el 17 de febrer de 2014. En aquesta ocasió tots els parlamentaris també van
recolzar la iniciativa que havia estat impulsada pel Sr. Rafel Bruguera Batalla.
Moltes de les referències que he fet esment es recullen en la declaració d’aquest
Parlament sobre les persones desaparegudes sense causa aparent que es llegeix el dia
2 de març de 2016 on també es recull la creació de l’Oficina d’Atenció als Familiars de
Persones Desaparegudes per part dels Mossos d’Esquadra que funciona des de l’abril
del 2014.
Aquest mateix any l’Ajuntament de Cornellà també fa una declaració de recolzament en
les mateixes dates. I tant per part del municipi de Cornellà com el del Prat de Llobregat
que ens va oferir un espai en el Centre Cívic Sant Jordi- – Ribera Baixa, han recolzat les
peticions de l’associació des dels seus inicis.
Hem avançat molt en les reivindicacions sobre la problemàtica de les persones
desaparegudes des de la fundació d’Inter-SOS. La prova és que les mesures
implantades ajuden a una resolució més ràpida de les situacions que es produeixen. Tot
i així, seguim formulant unes peticions, per seguir avançant:
Si vostès ho permeten les exposaré breument:
Celeritat - Seguim recordant la necessitat de reaccionar amb celeritat quan es produeix
una desaparició, és a dir, quan es formula la petició d’interposar una denúncia. Estem
convençuts que la recerca ràpida guanya efectivitat, ja que la facilitat de moviment que
actualment tenen les persones és molt gran, així doncs, el temps és un factor essencial.
També és un factor important per les desaparicions on la persona pot haver entrat en
una situació de risc.
Planificació – Pensem que la complexitat que pot tenir una desaparició necessita una
planificació des dels cossos de seguretat que reben la denúncia. Serà a partir de les
seves recomanacions que Inter-SOS actuarà de forma subsidiària. Les funcions i els
objectius d’Inter-SOS es recullen en els seus Estatus i bàsicament són:




Donar recolzament a la família.
Oferir orientació en la recerca i acompanyament en els períodes i les etapes que
s’inicien en aquell moment.
Recomanar observacions o suggeriments en el tractament en els mitjans,
organismes de suport i persones de referència.
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Altres objectius com són fomentar la solidaritat ciutadana, promoure iniciatives
institucionals, desenvolupar activitats de difusió també estan recollides tant en els
nostres Estatuts com el Codi Ètic que hem elaborat i que aprovarem en la propera
assemblea de persones associades.
Identificació restes trobades / Banc d’ADN - Un aspecte de les nostres reivindicacions
que volem fer èmfasi, és el nou plantejament per tornar a dinamitzar el coteig entre
l’ADN de les restes trobades i l’ADN dels familiars per avançar en la identificació de les
restes i d’aquesta manera anar tancant recerques, que malgrat que desitjaríem que
tinguessin una resolució diferent, si aquest període d’incertesa té una resolució, i si
aquesta situació no es pot canviar per la evidència d’uns fets, com més curt sigui el
temps d’espera més s’escurça el temps de patiment. Si més no, aquest és el nostre punt
de vista.
En el passat van haver projectes en aquesta direcció, per exemple el Projecte Fènix,
liderat des de la Universitat de Granada. Ara, ens sembla que aquestes iniciatives
s’hauríen de tornar a dinamitzar, amb un plantejament més actualitzat, i escoltant les
opinions de les persones autoritzades i especialistes en la matèria que estem enfocant.
És una proposta o un objectiu que requereix un estudi i un plantejament rigorós, però
és una reivindicació formulada pels familiars des de l’inici. Per la seva complexitat no
tenim les eines per portar-la a terme ni la capacitat de tutelar una proposta semblant.
Però des del Parlament, creiem que és l’àmbit on es podria realitzar l’estudi i delegar-lo
a les institucions pertinents per formar un banc d’ADN. Si s’obre aquest estudi agrairem
estar informats sobre les gestions que es realitzin. .
Desaparicions a l’estranger – Degut a la mobilitat de la societat actual i també degut a
que molts dels nostres conciutadans i conciutadanes marxen a realitzar activitats
laborals fora del nostre país, cada vegada tenim coneixement de més desaparicions en
països de la Unió Europea i també en altres indrets.
Les distàncies dificulten la comunicació i les gestions dels familiars, però també dificulta
la recerca la gran varietat de situacions legislatives i de coordinació amb les
institucions dels diferents països. En aquest cas, pensem que s’hauria d’avançar en tenir
unes comunicacions més acompanyades per fer les gestions a consolats, ambaixades i
també per tenir alguns interlocutors en els països on es produeix la desaparició:
cònsols, ambaixadors i forces de seguretat.
La darrera reivindicació que formulem avui és
El dret a l’oblit – Fins ara hem parlat d’un període de les recerques. Pensem que les
noves tecnologies han incorporat unes vies molt valuoses per resoldre situacions i són
un mitjà indispensable per la comunicació, però a la vegada guarden, fins ara, gairebé
indefinidament una informació que si bé en un moment és de gran ajuda, amb el pas
del temps es pot convertir en una font d’informació de la qual no sabem quina
utilització tindrà en el futur.
Per aquest motiu volem impulsar el dret a l’oblit, que entenem com una ajuda més a la
recuperació del restabliment d’un retorn a la quotidianitat, si la persona torna a
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conviure al seu entorn habitual o bé en el mitjà que desitgi, i igualment demanem el
dret a l’oblit mediàtic, si la família ho determina per facilitar la privacitat d’un període
dolorós, que generarà un temps de dol, però que ha de tenir la possibilitat d’un trànsit
raonable en l’enfoc cap a una nova situació.
Agraïm i celebrem la creació de l’Oficina d’Atenció a les Famílies que ha suposat una
millora en la resolució de les desaparicions. Si bé l’experiència ens mostra que la relació
i l’empatia que es genera en el suport entre les famílies és necessari mantenir-la, ja que
hi ha intercanvis de punts de vista que poden ajudar a veure les situacions des d’uns
altres angles que poc a poc milloren en l’acceptació de la situació que es viu, per tant
pensem que l’associació segueix tenint uns objectius amb noves fites a aconseguir.
Agraïm l’ atenció de tots vostès.
Aprovació de la Memòria d’activitats
La Memòria d’activitats de l’any 2016 es presenta a l’assemblea d’associats i s’aprova.
Seguidament la Junta la signa a fi de poder-la presentar i fer els tràmits pertinents al
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
El Prat de Llobregat, 4 de Febrer de 2017

Presidenta
Montserrat Torruella Ventura

Secretari,
Roger Pascual Marjanet

Tresorera,
Paola Ferrara Tormo

Vocal,
Luisa Vera Martínez
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