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RES NO ÉS ABSENT 
Ja sé que són absents les coses mortes, 
les que el corrent dels dies se’ns enduu; 
però, quan s’obren del record les portes, 

viuen de nou, al fons de cadascú.

Viuen encara dins la recordança, 
vingudes a través del temps veloç, 

com naus que tornen de la llunyania 
i en el port encalmat cerquen repòs.

En ella viuen un present durable 
com un món recòndit, impalpable, 

evadides del temps i de la mort.

Res no és absent si el record pren vida; 
sols és absent allò que el cor oblida, 

vaixell perdut que ja no torna a port.

— Joan Arús —

Horari:
MATÍ: PATI LLIMONA - Calle Regomir, 3 - Barcelona 

Horari: De 10:45 a 13:00 hores

TARDA: RACÓ DE 9 DE MARÇ 
Carrer de La Miranda - Cornellà de Llobregat 

Horari: De 19 a 19:30 hores

Amb la col·laboració de:

Organitza:



Mentre t’espero,  
mentre t’esperem...
L’any passat vam convidar a totes les famílies a participar 
en una exposició conjunta per reflexionar sobre la relació 
que havíem establert amb la persona que esperem; com 
recordem els moments compartits, com hem anat teixint 
unes vivències que ens acompanyen i que compartim amb 
els familiars i amics. I ho vam fer públicament, ho vam 
compartir entre tots, i en el procés de reconeixement, ens 
vam adonar de les motles similituds dels trets de caràcter 
i els llocs on els agradava estar, les aficions que feien, la 
relació que establien amb els familiars i amics.

Aquest any us convidem novament a fer una reflexió. 
Aquesta vegada és més personal, i té relació amb la pa-
raula cosida que tenia la fulla que estava just a la soca de 
l’arbre. Mentre t’espero, mentre t’esperem, com és aquest 
temps d’espera i què he de fer per no aturar el temps.

Us convidem a compatir una estona per pensar i partici-
par en grup, per elaborar, com construïm aquest temps 
d’espera.

PROGRAMA
Matí 10:45 a 13:00 hores
Centre Cívic Pati Llimona 
Carrer Regomir, 3 – Barcelona
(Sala Joan Maragall)

10.45 h REBUDA DE LES FAMÍLIES,  
I PRESENTACIÓ DELS PONENTS

ACTUACIÓ POLICIAL DAVANT  
LA DESAPARICIÓ DE PERSONES

Inspector Jordi Domenech Gustems.  
Cap de l’Àrea Central d’Investigació-
Persones (ACIPER).

Caporal Daniel Cejas Gomariz.  
Cap Oficina d’Atenció a les famílies 
de Persones Desaparegudes.

PROCESSOS DE PÈRDUA, PROCESSOS DE 
DOL, QUÈ FER EN EL TEMPS D’ESPERA 
Psicoterapeutes Alba Payás Puigarnau 
i Vera Santos Martínez. Unitat de 
dol Institut IPIR Barcelona.

13.15 h PICA PICA (Lloc a determinar).

Tarda 19:00 a 19:30 hores
Racó de 9 de Març 
Carrer de La Miranda –  
Cornellà de Llobregat 
(Entre Palma de Mallorca i Mossèn Joaquim Palet)

ACTE SIMBÒLIC DE RECORD A LES PERSONES 
DESAPAREGUDES I ABSENTS.  
Lectura de textos, i poesies, fragments de música aportats 
per part de persones associades a Inter-SOS.

Amb la presència del  Cap de la Unitat Central 
d’Homicidis i altres autoritats.

Mientras te espero,  
mientras te esperamos...
El pasado año invitamos a todas las familias a participar en 
una exposición conjunta para reflexionar sobre la relación 
que habíamos establecido con la persona que esperamos; 
como recordamos los momentos compartidos, como he-
mos ido tejiendo unas vivencias que nos acompañan y que 
compartimos con familiares y amigos. Y lo hicimos públi-
camente, lo compartimos entre todos, y en el proceso de 
reconocimiento, nos percatamos de las muchas similitudes 
de los rasgos de carácter y de los lugares donde les gustaba 
estar, las aficiones que hacían, la relación que  establecían 
con familiares y amigos.

Este año os invitamos nuevamente a hacer una reflexión. 
Esta vez es más personal, y tiene relación con la palabra co-
sida que tenia la hoja del pie del árbol. Mientras te espero, 
mientras te esperamos, como es el tiempo de espera y que 
he de hacer para no parar el tiempo.

Os invitamos a compartir unos momentos para pensar y 
participar en grupo, para elaborar como construimos este 
tiempo de espera.


