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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 230 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

Reunions d’associats

S’han fet dues reunions durant l’any. L’assemblea anual per aprovar la Memòria d’activitats i els 
comptes anuals del 2017, així com el Pressupost del 2018, va tenir lloc al Centre Cívic on tenim la seu
social el dia 3 de febrer.

Van assistir-hi dues persones de la Junta, cinc famílies, i es van rebre dos vots delegats. Es va fer la 
lectura de l’acta de la reunió d’associats del 21 d’octubre de 2017. Es va aprovar per unanimitat. Es 
va fer la votació sobre canviar la difusió del casos a través dels cartells per fer-la a través el web, ja 
que per cal complir la llei de protecció de dades i quan es resolt un cas, el cartell queda obsolet. Es 
va aprovar per 8 vots favorables, i 1 abstenció.

Es va proposar adequar els díptics a la Nova Llei de Protecció de dades i eliminar les fotografies. Es 
va aprovar per unanimitat.

Es va fer la lectura de la Memòria d’activitats del 2017. Es va aprovar per unanimitat.

Es van presentar els Comptes Anuals,  i el  Pressupost de 2018. Es van aprovar per unanimitat.

Es va presentar la proposta de commemoració del 9 de març, Dia de les Persones Desaparegudes. 
S’havia convidat a les famílies a participar-hi. Catorze famílies van enviar fotografies, textos i títols de
música o cançons. Amb el material conjunt es va fer una exposició al Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 
Baixa, que s’explicarà més detalladament, en un altre apartat.

També es va proposar per part dels associats augmentar la quota anual que és de 50 €. S’estudiarà si 
cal i es votarà en la propera reunió.

Es va proposar col.laborar amb el projecte anual del Prat. Aquest any es fa una aportació voluntària a
STOP MARE MORTUM, per ajudar als camps de refugiats de les guerres de Síria, Iraq  i Afganistan. 
S’aprova amb 5 vots afirmatius, 3 negatius i 1 abstenció.



Es va recordar que hi havia hagut un canvi en el dia d’atenció a les famílies. Ara, els primers dimarts 
de mes hi ha reservada la sala de 17:00 a 19:00 hores. També poden sol.licitar un altre horari per ser 
ateses, i poden fer consultes per telèfon.

La família Bergua-Vera va presentar la proposta de fer una trobada a Cornellà. L’Ajuntament farà la 
inauguració del Racó del 9 de Març. Serà un espai per recordar la desaparició de Cristina Bergua Vera
que va tenir lloc el dia 9 de març de 1997.  Es va aprovar recolzar la proposta per unanimitat.

El dia 6 d’octubre es va fer la segona reunió de l’any. Van assistir  tres persones de la Junta, cinc 
famílies i vam rebre tres vots delegats.

Es va llegir l’acta de la reunió del 3 de febrer i es va aprovar per unanimitat. 

Es va informar de les gestions més rellevants que s’havien realitzat en aquest període, que es 
detallaran en els apartats següents.

Es van presentar propostes per millorar les recerques que es van presentar al Centro Nacional de 
Desaparecidos (CNDES) i al Parlament de Catalunya. 

Proposta per enviar al CNDES
A la atención de la Sra. Rosa Maria Tourín 

Nos ponemos en contacto nuevamente con el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) 
para presentar las peticiones que desde la reunión de asociados a Inter-SOS, del día 6 de 
ocutbre,  hemos considerado adecuadas, una vez reflexionadas las comunicaciones que 
expuso el Señor José Luís Aráez  Zabas en su  intervención en el encuentro del Prat de 
Llobregat que tuvo lugar el día 10 de marzo, y a quien queremos agradecer su colaboración y 
apoyo.

Por consiguiente, queremos presentar la petición de información sobre las posibilidades de 
que los familiares   de llas personas desaparecidas puedan recibir una atención en las Oficinas
de atención a la Victima, tal como anunció el Sr. Zoido, Ministro del  Interior en la fecha de 7 
de marzo de 2017.
Esta posibilidad ayudaría a las personas asociadas que tenemos en todas las Comunidades de 
España, puesto que en Cataluña, esta necesidad de atención la remitimos a Mossos de 
Esquadra, quienes tienen la competencia en las situaciones de desaparición.

También presentamos una sugerencia para la configuración del Informe sobre Desparecidos 
que desde 2017 se presenta en el mes de marzo por parte del CNDES. Sugerimos, que si fuera
posible, además de la temporalidad, género, franjas de edades de las persones desaparecidas
y otros criterios que se recogen, se pudiera desglosar el resultado de la resolución, es decir, si 
la persona ha sido hallada en vida y se ha podido constatar una certeza de su estado, o si ha 
sido hallada fallecida y en este caso cuales han sido las posibles causas de su defunción. Estos 
datos serían indicadores constatables , consistentes y verificables para poder orientar una 
futura prevención, que desde las asociaciones de familiares consideramos urgente para 
prevenir a la sociedad y ayudar a los profesionales a dirigir las ayudas a personas con 
conductas sensibles de acometer, determinar o sufrir el riesgo de una desaparición.



Asimismo, reiteramos la petición de ampliar los datos que se incluyen en el registro de ADN 
de las personas desaparecidas con anterioridad a 2010.

Si nuestras peticiones requieren una argumentación más extensa, no dude en comunicarnos 
la recomendación y ampliaremos la exposición con más detalle.

Agradecemos su dedicación y ayuda y celebramos poder estar en comunicación con el CNDES 
de forma abierta y correspondida.

Reciba un cordial saludo.

Inter-SOS
Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas

Es llegeix la proposta que s’enviarà al Parlament de Catalunya. La presentarà el Diputat Rafel 
Bruguera Batalla a la Comissió d’Interior

PARLAMENT DE CATALUNYA
PETICIÓ  DE COMPAREIXENÇA A LA COMISSIÓ D’INTERIOR

I. Sr. Matías Alonso Ruiz
President de la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, 
Senyores i Senyors, Diputats i Diputades,

Passats uns mesos des de la compareixença a aquesta Comissió per part d’Inter-SOS, que va 
tenir lloc el dia 30 de novembre de 2016, agraïm  poder tornar a presentar unes peticions que
concreten part de les que es van exposar en aquella ocasió.

En aquell dia, de forma genèrica, vam fer la proposta en avançar en els aspectes de celeritat 
en la recerca de les persones desaparegudes, així com la planificació específica en cada cas; 
identificació de les restes trobades i ampliació del banc d’ADN, millorar la coordinació amb els
cossos policials d’altres països per facilitar les recerques de les desaparicions de persones de 
nacionalitat espanyola que es produeixen a l’estranger,la qual cosa facilita també la 
coordinació en els casos en que una persona estrangera desapareix al nostre territori; i 
aconseguir el dret a l’oblit en les xarxes socials una vegada s’ha tancat el cas, si la família o 
l’interessat o interessada ho sol·licita. La nova Llei  europea sobre protecció de dades que va 
entrar en vigor el passat mes de maig, facilita la possibilitat de portar a terme aquest tràmit 
exposat en l’últim terme i ajudarem a totes les famílies que el vulguin emprendre.

Però per avançar en els altres aspectes, voldríem exposar les següents peticions:

Referent a la voluntat d’avançar i exposar de forma més detallada la complexitat d’atenció als 
familiars i persones relacionades amb les persones desaparegudes, voldríem explicitar els 
següents punts:

- La desaparició d’una persona té una data concreta d’inici, però, malauradament, no tenim la
certesa de saber si tindrà o no, una data de tancament.
Aquest període d’espera, que té una intensitat molt punyent a l’inici i duran un període de 
temps incert, requereix un acompanyament que va més enllà de la gestió dels tràmits 



burocràtics i administratius i de la resposta, que per sort, cada vegada és més coordinada i 
efectiva per part dels cossos de seguretat, però que no sempre pot atendre a tot el grup 
social, ni té, de vegades, el final desitjat, ni un període que puguem acotar.

- Per aquest motiu, els grups socials que es veuen afectats per la desaparició d’una persona, 
tenen unes necessitats d’atenció molt subtils i complexes, ja que es barregen sentiments 
ambivalents per comprendre aquest dol no desitjat de la desaparició que ha de gestionar 
l’esperança de retrobar la persona en vida i refer la seva relació, la possibilitat de trobar-la 
finada, i el dubte de no trobar-la mai més. Aquest dol ambigu genera desgast emocional i 
tancament emocional que pot repercutir en afectacions en la salut de les persones i en la 
seva relació social.

Per aquestes raons i d’altres que exposarem de forma més extensa, si cal desenvolupar la 
justificació de la petició, sol.licitem que es faci atenció i acompanyament  als grups de 
familiars de les persones desaparegudes per part dels serveis de l’administració, com son el 
Servei de la Salut, Benestar Social i els Serveis Educatius, ja que com a ciutadans i ciutadanes 
reben atenció per part d’uns equips professionals que coneixen la realitat de les persones des 
de la proximitat, i son els que millor coneixen les característiques específiques de cada grup 
social.

Aquesta petició la fonamentem en l’últim apartat del bloc 2 de les Conclusions de la Comissió 
del Senat, en la que es menciona la conveniència de millorar el funcionament dels 
mecanismes de la col·laboració entre els cossos policials i altres serveis públics. És en aquesta 
direcció que volem encaminar la petició. En cap cas demanem la creació de gabinets o serveis
suplementaris ni aliens als existents, ans al contrari. Demanem l’atenció de les famílies des de 
la proximitat, i per això fem referència a l’Atenció Sanitària, Atenció Social i Serveis Educatius 
ja que estan implantats en tot el territori.
Per portar-ho a terme caldria una formació concreta i específica per donar eines d’atenció als 
professionals. Ens consta que en alguns municipis s’ha començat a fer formació en alguns 
equips.
Demanem l’atenció a les famílies des de la proximitat, de forma subsidiària a l’atenció que es 
porta a terme des de l’Oficina d’Atenció a les Famílies, del Cos de Mossos d’Esquadra, ja que  
el temps demostra que, malauradament, els col·lectius a atendre son cada vegada més 
nombrosos, però no s’augmenta el nombre de les persones que formen l’equip de atenció.

L’altra petició que volem presentar és la inclusió en el banc de PDyRH (Persones 
Desaparegudes i Restes Humanes), de tots els casos que es tingui constància abans dels que 
hi figuren en l’actualitat, i que inicia el registre l’any 2010.

Actualment el registre unificat a disposició de les forces de seguretat de tot l’Estat inclou els 
casos documentats a partir de 2010. A Inter-SOS tenim moltes famílies associades que el seu 
cas es va iniciar molt abans. El més antic consta amb una denúncia presentada a Barcelona, al
Cos de la Policia, al desembre de 1981. Ens consta que els familiars han aportat les mostres 
que se’ls ha requerit per fer possible una identificació per encreuament de dades, si es 
trobessin restes del seu familiar; però això no és possible, si en el registre no s’inclouen les 
dades dels familiars.

L’actualització del banc de dades i la seva ampliació ha estat una de les sol·licituds demanades
reiteradament en cada petició que hem formulat. Aquest respecte també fem referència a 



l’Informe Final de la Comissió del Senat de 2013, en l’apartat 1.trobem «Revisión, 
actualización y mejora de la instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad», on 
en el segon, tercer i quart paràgraf fan referència a la conveniència de millorar els sistemes de
tractament de les dades. Pensem que les millores tecnològiques poden oferir eines per fer-ho
possible.

Aportem documentació d’altres acords d’aquest Parlament de 6 de febrer de 2003, 9 de març 
de 2005, 30 de novembre de 2005, i de forma genèrica volem recordar la comunicació del 
Conseller de Salut senyor Antoni Comin del 30 de maig de 2017, en que anuncià l’abordatge 
integral de cada usuari dels serveis públics.

Agraïm el suport a les famílies que sempre s’ha mostrat des d’aquest Parlament i que es va fer
explícit novament en la Declaració del 2 de març de 2016, a la qual van donar suport tots els 
grups parlamentaris de la Cambra.

Per acabar l’exposició, valorem la dedicació i esforç d’aquest Parlament, en especial des 
d’aquesta Comissió amb el recolzament de tots els Grups parlamentaris per crear 
l’organització de les diferents Seccions de Mossos d’Esquadra, i d’una manera especial 
l’Oficina d’Atenció als Familiars, ja que és l’únic territori on s’han aplicat part de les 
recomanacions de la Comissió del Senat que va concloure al desembre del 2013 i van ser 
aprovades el 12 de febrer de 2014.

Agraïm la seva atenció i interès.

S’aproven les dues propostes per unanimitat. Els familiars pregunten si tenim coneixement de
la quantitat de restes humanes que hi ha sense identificar i on es troben. No tenim aquestes 
dades i ho preguntarem als parlamentaris el dia que ens rebin.

També es fan preguntes sobre el retard en els judicis. Es faran gestions amb els advocats que 
porten els casos i s’ofereix acompanyament a les famílies.

Es presenta la proposta de la commemoració del 9 de març, Dia de les Persones 
Desaparegudes. Des de la Junta es proposa fer una jornada de reflexió a Barcelona, ja que és 
el municipi on tenim més famílies associades.
Es proposa la ubicació en el Centre Cívic Pati Llimona, ja que és un lloc cèntric. Es proposa que
hi hagi la intervenció de Mossos d’Esquadra on exposin aspectes que ajuden a agilitzar i 
coordinar les recerques, i seguidament, que hi hagi l’exposició d’una persona amb experiència
en acompanyament durant els llargs períodes d’espera de la resolució d’un cas de 
desaparició. Es proposa fer la petició al Col.legi de Psicòlegs de Barcelona, i també comunicar-
ho al Col.legi de Psicòlegs de Madrid que ha creat un grup de treball. L’acte es realitzarà de 
10:30 a 13:00 hores. Es farà la reserva de l’espai.

La família Bergua-Vera fa la petició de convocar una trobada a la Plaça 9 de Març de Cornellà, 
a la tarda del mateix dia. Queda per determionar l’organització de l’acte.

S’aproven les dues propostes per unanimitat



S’han fet set reunions de Junta durant l’any, (20/2, 23/4, 23/5, 20/6, 4/9, 17/12 per tractar els
temes i les accions a portar a terme. A continuació es detallen les actuacions fetes i els actes 
on s’ha participat.

Actes on s’ha participat

S’han fet dos viatges a Madrid. El primer el 7 de març, convocat pel Centro Nacional de 
Desaparecidos (CNDES), on es va presentar l’informe de les estadístiques del 2017 i es va fer 
una trobada informativa amb el títol «Jornada sobre desaparecidos captados por sectas». 
S’adjunta programa a l’apartat dels annexes.

Es va participar juntament amb altres associacions com SOS-Desaparecidos, Fundación 
ANAR,GSDGlobal. Van assistir tots els cossos de seguretat d’Espanya. 

Es va demanar que les estadístiques es publiquessin,m si fos possible en el proper any, amb 
més detall en l’apartat de la resolució dels casos. Que s¡’aportés la data de resolució de la 
desaparició, i les possibles causes de la mort, en el cas de que el cas es tanqués per haver 
trobat la persona finada. Aquesta informació seria un referent per futures propostes de 
prevenció.

La segona trobada es va fer el 6 de novembre al Congrés del Diputats. A proposta de 
GSDGlobal, es va fer una Jornada Parlamentaria amb el títol «Soluciones Jurídicas a las 
Desapariciones de Personas». A més a més de cossos de seguretat, van assistir també 
parlamentaria i associacions. S’adjunta el programa en l’apartat del annexes.

Es copia la intervenció que es va presentar:

Señor ministro, señora presidenta del Congreso, señor presidente del Senado, diputados y 
senadores, amigos, señoras y señores. 
 
Buenos días y muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada de aportaciones para
la mejora de la resolución de las búsquedas de personas desaparecidas, en especial a las 
referidas a los aspectos jurídicos.

Empezaré la exposición exponiendo brevemente las cinco objetivos prioridades que engloban
los objetivos de Inter-SOS:

- Mejorar la celeridad en la búsqueda, ligada a una planificación necesaria, y estos dos 
objetivos corresponden al cuerpo de seguridad que recibe la denuncia, que debería ser 
orientada con unos protocolos unificados en todo el territorio. Tanto el formulario de la 
denuncia como las circunstancias que se pueden recoger que en muchas ocasiones 
pertenecen al entorno y a la situación concreta deberían orientar la búsqueda inmediata, 
puesto que el tiempo es un factor determinante para la resolución de los casos. 

-El tercer objetivo es mejorar la coordinación con otros países para facilitar las búsquedas 
tanto de personas españolas cuya desaparición acontece en un país extranjero, como 
personas extranjeras que desaparecen en el territorio español. Pensamos que esta 
coordinación podría establecerse de forma ágil con los países de nuestro continente, y en 
mayor medida con los países de la Unión Europea. Cada vez son más frecuentes los 



desplazamientos y los viajes, ya sea por motivos de trabajo o de ocio. Pensamos que al igual 
que pedimos que nuestro compatriotas sean atendidos y acompañados en los países 
extranjeros, en España deberíamos tener mecanismos para acompañar a las familias que se 
encuentran en la situación de desaparición de un familiar en nuestro país. Desconocemos si 
hay un protocolo de acogida en nuestro país, pero sí que tenemos constancia de las muchas 
dificultades con que se encuentran las familias que han tenido que hacer gestiones para 
encontrar a su familiar en el extranjero.

-El cuarto objetivo es ampliar y mejorar los registros del banco de ADN para poder identificar 
los restos hallados con los familiares para acortar los tiempos de espera de resolución de una 
búsqueda. Asimismo, reiteramos la petición de incluir de forma retroactiva  los datos de los 
casos que se tenga constancia.

-El quinto objetivo es ejercer el derecho al olvido para que las familias que lo deseen puedan 
borrar de las redes sociales los rastros referentes a la desaparición de su familiar o en el caso 
del regreso de la persona, que pueda ser el mismo interesado quien tramite este derecho. 
Nos parece que la nueva ley europea de protección de datos ofrece posibilidades en este 
sentido.

Una vez expuestos los objetivos generales a conseguir en un corto plazo  queremos 
manifestar nuestro agradecimiento por la creación del Centro Nacional de Desaparecidos 
puesto que ha comportado un cambio de planteamiento para el tratamiento y enfoque de la 
complejidad de la situación que se genera en el hecho de la desaparición de una persona y ha
posibilitado una comunicación mucho más fluida y directa. En este sentido, y no sé si es en 
este foro, quisiera hacer la petición de que en los Presupuestos Generales del Estado  figure 
una dotación económica que asegure su continuidad y se pueda ampliar el equipo dedicado 
al mismo.
 
Recientemente hemos comunicado al CNDES unas peticiones que quisiéramos exponer 
también en esta jornada. 

Sugerimos, que si fuera posible, además de la temporalidad, género, franjas de edad de las 
persones desaparecidas y otros criterios que se recogen en el informe que  publica 
anualmente el CNDES, el informe pudiera desglosar el resultado de la resolución, es decir, si la
persona ha sido hallada en vida y en que estado, o si ha sido hallada fallecida y en este caso 
cuales han sido las posibles causas de su defunción. Estos datos serían indicadores  
consistentes y veraces para poder orientar una futura propuesta de prevención, que desde las
asociaciones de familiares consideramos urgente para prevenir a la sociedad y ayudar a los 
profesionales a dirigir las ayudas a personas con conductas sensibles de acometer, determinar
o sufrir el riesgo de una desaparición. Disculpen que insista en un tema que ya ha sido 
planteado, pero pensamos, desde Inter-SOS, que la prevención de los grupos vulnerables es 
muy necesaria, así como el tratamiento que se difunde por los medios de comunicación y las 
redes sociales. 

Como objetivo amplio para hacer posible la atención a las familias, pensamos que es un 
aspecto importante a tener en cuenta y quisiéramos introducir con insistencia  la necesidad 
de atención a las familias desde la proximidad. En este sentido  las conclusiones de la 
Comisión del Senado nos llevan a explicar las siguientes peticiones.



La desaparición de una persona acontece en una fecha determinada, pero el período de 
búsqueda no sabemos cuando va a terminar. Para acompañar a la familia durante este 
período de espera, pensamos que además de la creación en todas las comunidades de 
Oficinas similares a la que se ha constituido por parte de Mossos d ‘Esquadra, las familias 
deberían tener una atención desde Servicios Sociales, Servicios Sanitarios y las instituciones 
educativas, puesto que son redes de servicios públicos a las que tiene acceso el conjunto de 
la sociedad y están implantadas en todo el territorio. La razón de solicitar la intervención de 
tres de los pilares del cuidado de la sociedad  (definir la “cura”),  es que los profesionales de 
cada institución implantada en el territorio son conocedores de las circunstancias y las 
necesidades que adolecen al grupo social y por lo tanto tienen herramientas o posibilidades 
de orientación de la forma más adecuada a cada caso. Esta petición la fundamentamos en la 
intención que se recoge en el último apartado del bloque 2 de las Conclusiones de la 
Comisión del  Senado,  en la que menciona la conveniencia de mejorar el funcionamiento de 
los mecanismos de colaboración entre los cuerpos policiales y otros servicios públicos.

También quisiéramos exponer la necesidad de acortar o agilizar los trámites y los plazos 
relacionados con las gestiones judiciales. Es demasiado largo el tiempo de espera que deben 
soportar los familiares cuando un proceso tiene complejidades añadidas a las ja muy 
dilatorias que a menudo somos conocedores. Los familiares necesitan dar sepultura a los 
restos y se debería encontrar la fórmula de resolver su petición con acuerdos particulares en 
cada caso que respetaran los procedimientos judiciales pero teniendo muy en cuenta el 
sentimiento emocional de la familia.

Agradecemos la unanimidad de los grupos parlamentarios en el tratamiento de los aspectos 
relacionados con las desapariciones de las personas y para terminar, quisiera haber sido la voz
de una Antígona razonable, porque quisiera evitar tener que volver a decir como Creont al 
final de la obra, demasiado tarde.

Muchas gracias.

Com a conclusió, els parlamentaris que hi van assistir es van comprometre a crear una 
comissió per fer una proposta al Congrés de Diputats per crear l’Estatut de les Persones 
Desparegudes. QSDGlobal coordinarà les trobades i informarà properament.

També es va participar en la trobada de famílies a Còrdova el dia 30 de novembre. Va ser 
convocada pel CNDES i estava destinada a debatre la situació de les diferents casuístiques de 
les desaparicions de menors. S’adjunta el programa en els annexes.

Es va aportar el següent text:

Propuesta de Inter-SOS para aportar a la  ‘Conferencia Internacional de la Red Global de 
Niños desaparecidos, workshop formativo y encuentro con familias y asociaciones en 
Córdoba, el día 30 de noviembre de 2018

Desde Inter-SOS, Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas sin causa aparente, 
fundada en 1998 por un grupo de familias, queremos aportar nuestra experiencia derivada de
los casos de adolescentes que hemos atendido en la asociación durante este tiempo.



Las desapariciones de menores necesitan un tratamiento urgente, puesto que la persona está
en un período de vulnerabilidad  y puede encontrarse  en un medio desconocido o inseguro, 
ya que,   si estuviera en un medio protegido, la reacción lógica del entorno sería comunicar su
localización.

Durante el período de existencia de la asociación, los casos de menores desaparecidos que 
hemos atendido han sido minoritarios, pero en todos, han concurrido situaciones de 
gravedad, ligadas o bien a enfermedades mentales, problemáticas sociales (prostitución) o 
víctimas de un acto delictivo.

Algunas se han solucionado satisfactoriamente y el menor se ha incorporado a su entorno 
familiar, pero en la mayoría, no ha habido una resolución y el caso sigue abierto. 

Si nos remitimos a los Derechos del Niño aprobados en Naciones Unidas encontramos varios 
principios para argumentar la necesidad de protección de los menores y adolescentes y 
citaremos tres:

Principio II :

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones
de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que 
se atendrá será el interés superior del niño

Principio V :

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el 
tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.

Principio VI :

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de 
sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 
circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 
sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los 
niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 
mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de
otra índole

Por las razones expuestas y otras muchas que se podrían citar, se consiguió catalogar las 
desapariciones de menores como desapariciones de alto riesgo que requerían un tratamiento
específico con celeridad justificada de las actuaciones de los cuerpos de seguridad.



Como resultado de un largo trabajo desde la sociedad, desde los ámbitos políticos y 
profesionales, se han ido incorporando mejoras en la búsqueda de los menores desparecidos 
y se han elaborado estadísticas que son indicadores de los comportamiento de diversos 
colectivos.

En este momento de reflexión, quisiéramos atrevernos a formular unas dudas: Si se debe 
revisar la denominación de alto riesgo en algunos casos y si se debe restringir la desaparición 
por alto riesgo a los adolescentes fugados de centros de acogida.

Somos conocedores, en la medida de nuestras posibilidades, de la gran complejidad social  
que confluye en los centros de acogida, provocada en algunos casos, por el momento de 
fragilidad económica de la sociedad, y agravada por la llegada de menores no acompañados 
procedentes de otros países, a causa de la extrema pobreza o la guerra.

Pensamos que la tensión que puede generarse en centros sobrepasados de capacidad de 
espacio, infraestructura o profesionales, puede derivar en decisiones equivocadas por parte d
e los menores que provocan huidas voluntarias, o ausencias no autorizadas de carácter 
habitual.

Pensamos que es necesaria una reflexión sobre como se hacen las estadísticas. Pensamos que
es necesario cuantificar la frecuencia en las repeticiones de fugas y el perfil individual de los 
menores que reinciden en varias ocasiones y valorar el riesgo a que se han expuesto, ya que 
una desaparición empieza en un momento concreto, pero nadie puede asegurar como será la 
resolución de la misma, ni cual será el posible resultado.

Pensamos que es necesario tener los recursos suficientes para poder atender de forma 
personal y específica a cada situación y a la vez poder elaborar una red relacional entre las 
personas que forman el colectivo de cada centro, ligado al entorno más próximo. En muchas 
ocasiones, los centros de acogida quedan separados o aislados del entorno social y pensamos
que es un factor que desvincula a las personas de su entorno. 

Pensamos que las situaciones de fuga requieren la activación de los protocolos de búsqueda, 
pero también requieren un apoyo determinado y específico para los educadores del centro. 
Las ayudas externas en estos caos, por parte de los cuerpos de seguridad y otros 
profesionales, podrían  ser un motivo de validación de la confianza y el reconocimiento del 
trabajo de los educadores. Mientras que si disminuye el apoyo institucional y policial, los 
educadores quedarán en una situación más frágil en cuanto a su rol como  referentes y 
responsables del grupo. Nos parece imprescindible reforzar la red social para apoyar a los 
educadores y al personal que interviene en la educación de los menores.

Asimismo pensamos que cuando se produce el retorno al centro, debería haber una 
actuación individual con el joven o la joven que se ha ausentado, así como en el grupo más 



cercano y en el centro en general. No se deberían convertir las fugas en algo habitual que por 
la frecuencia se convierte en aceptable, o pasa inadvertido.

Nos parece que para poder hacer cambios que eviten las desapariciones o fugas de los 
centros de acogida, se debería asegurar un presupuesto suficiente y estable.

Para terminar la sugerencia, quisiéramos intentar transmitir la necesidad de abrir una puerta 
de esperanza para estos menores. Sabemos que es un gran reto. Pero creemos que es 
necesario para impulsar su interés para la preparación de su futuro. Y desearíamos que una 
vía para conseguirlo fuera el interés por aprender algo, por mejorar sus conocimientos y 
habilidades, pues como dice Victoria Camps, No se puede educar sin enseñar algo. 
Quisiéramos que las condiciones de los centros, los equipos de profesionales, y los cuerpos 
de seguridad tuvieran la dotación necesaria, como hemos dicho, pero también que la 
sociedad acogiera a los menores de forma que se sintieran como ciudadanos responsables de 
su futuro, porque ellos son el futuro.

Muchas gracias

No es va fer una conclusió explícita. Des d’Inter-SOS hem fet la següent valoració:

La trobada de Còrdova va ser correcta, diguem que previsible, però potser parer, poc 
operativa. Dilluns i dimarts hi havia hagut la trobada dels cossos de policia de l'Estat amb 
grups internacionals i d'aquestes trobades no se'ns va informar gens a les associacions.
Dijous al vespre hi va haver el Festival Esperanzas al Rectorat de la Universitat, les actuacions 
van ser molt emotives i va estar molt ben organitzat, però tant en aquest acte com en la 
cadena humana del dissabte al matí, que es feia al Pont Romà, a part de les persones 
implicades com a familiars i els representants polítics i policials que van venir, es trobava a 
faltar una resposta ciutadana.

La trobada del CNDES, la persona de US National Center for Missing & Exploited Children i les 
associacions va ser correcta, però sense uns resultats que facin un canvi substancial aplicable 
en un termini curt, ja que cada país té la seva dinàmica, i semblaria més operatiu reflexionar 
sobre la situació real del nostre país, els recursos que es vulguin destinar i les millores que 
s'acordin, es vagin aplicant, que no pas fer trobades d'exposició, sense un debat que permeti 
presentar unes peticions concretes amb la garantia d'un mínim compromís.

A més a més, era la vigília de les eleccions andaluses, i potser per aquest motiu  la trobada va 
tenir un discret  ressò mediàtic. A més, després del terratrèmol dels resultats, potser cal 
valorar la conveniència de fer les trobades en els llocs i les dates adients.

A la Trobada de Còrdova, es va presentar una nova associació que es diu AFADECOR 
( Associació de Familiars de Persones Desaparegudes de Còrdova). L'han fundat els pares d'un
noi de 16 anys que va desaparèixer el 2015. 

Inter-SOS va intervenir al final del torn de les associacions.  parts del text. Uns dies abans, ja 
s’havia enviat el text al CNDES i ja tenen la nostra opinió per escrit. 

Com ja s’ha dit a la valoració, el dia anterior, el 29 de novembre va haver-hi un acte al 
Rectorat de la Universitat de Còrdova. S’adjunta el programa. 



El dia 1 de desembre, al matí, va fer una cadena humana al Pont Romà, a les 12 hores.
Es va participar en tots els actes, i es va fer un recolzament a les famílies.

El dia 18 de maig, Montserrat Torruella va assistir a la inauguració de l’exposició en record de 
Borja Lázaro Herrero, que estava dins del 6º Encuentro Técnico sobre Personas Desaparecidas 
que es va fer el dia 22 de maig a Arrigorriaga. Va ser una ocasió per tenir una trobada amb 
famílies associades residents a la zona, i també amb Lena, una amiga de la família d’una 
persona desapareguda al voltant de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), al mes de març de 
2018. (Adjunta programa als annexes).

El dia 1 de febrer, Montserrat Torruella, Presidenta de l’associació, va assistir a l’acte convocat 
pel Col.legi de Psicologia de Catalunya, ala Presó Model de Barcelona, sobre el tema: trauma i
salut mental al fil de les generacions.

El dia 22 d’abril, un grup d’associats vam assistir a la concentració en record de Carolina del 
Valle a l’Estació de Renfe Sud de Sabadell. Després del recorregut es va oferir a la família si 
volia posar-se en contacte amb l’associació. De moment no hem rebut resposta.

El dia 21 de juny Montserrat Torruella va assistir a la presentació de l’Infome Policial de l’any 
2017 del Prat de Llobregat on es van exposar l’evolució estadística de les intervencions, així 
com les millores urbanístiques de canvis que afavoreixen la mobilitat i  la seguretat ciutadana.

El dia 29 de juny es va col.laborar en la trobada de les entitats del Centre Cívic Sant Jordi – 
Ribera Baixa. Es va fer una activitat lúdica  que va propiciar la relació social entre les diferents 
associacions. Hi van col.laborar també, diferents associats.

Com en d’altres anys s’ha participat en la Diada Nacional de Catalunya. El dia 10 de setembre, 
a les 20 hores al Prat de Llobregat i el dia 11 de setembre a les 12 hores a Cornellà de 
Llobregat. Ambdues celebracions es va aportar un ram i hi van assistir  Montserrat Torruella i 
Luisa Vera. 

Informació de l’assistència a la presentació del Pla de Salut del Prat de Llobregat, el dia 27 de 
novembre a les 18:30 hores al Centre Cívic Cèntric del Prat:

Montserrat Torruella i Patrícia Petit, una persona familiar de Martos Borrayo Quintero,
 desaparegut a Guixers (Lleida) el 4 de novembre de 2017, va venir a fer unes consultes a
 l’oficina i després va assistir també a la reunió.
Débora García, Regidora de Salut del Prat va fer la introducció i seguidament hi va haver la
 intervenció de diverses persones: Joan Puigollés en representaicó del Departament de Salut
 de la Generalitat, Luís Tejedor Ballesteros, alcalde del Prat, Antonio Fernández, Regidor
 d’Esports i Vía Pública. I finalment, Jaume Funes, psicòleg i educador va fer una exposició
 sobre l’adolescència i altres etapes de la vida.
En acabar, de d’Inter-sOS vam fer la petició a la regidora Débora García, sobre la possibilitat
 de tenir una trobada per plantejar l proposta d’Inter-SOS d’atenció a les famílies des de la
 proximitat i per tant, proposar si es podria incloure la petició en el Pla de Salut que s’ha
 presentat.
Es va enviar un correu, tal com ens va indicar la Regidora, el dia 2 de desembre. Esperarem
 resposta i si el termini es dilata, tornarem a fer la petició al mes de febrer.



El dia 14 de desembre es va assistir a la Mostra d’entitats del Prat de Llobregat i es va 
compartir la tarda amb les associacions

Gestions fetes

Des de el Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC) de Madrid es van demanar 
passar una enquesta a les famílies. Vam demanar informació sobre el contingut de l’enquesta 
i la  utilització de les dades. Amb la informació que ens va arribar, des de la Junta vam valorar 
que no hi col.laboraríem.

Arrel de la trucada d’una família que va veure encara cartells d’edicions anteriors a la 
Comissaria on va anar a fer la renovació del DNI, i en compliment del que s’havia aprovat a la 
reunió d’associats del 21 d’octubre de 2017, es va fer el següent tràmit. (Es copia la carta 
enviada).

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CATALUÑA
GABINETE TÉCNICO

Señores,

Nos dirigimos a ustedes para agradecer la difusión de los carteles en apoyo de las personas 
desaparecidas que durante más de quince años han ubicado en muchas dependencias de los 
cuerpos de seguridad del Estado.

Debido a la imposibilidad de renovar los carteles con la rapidez que requiere tenerlos 
actualizados, pues cuando se cierra un caso por haber sido hallada la persona que estaba 
desaparecida, por respeto a los familiares y por quedar  obsoleta la edición, unido a la 
expansión de las nuevas tecnologías que permiten una mayor rapidez y difusión de las 
alertas, decidimos en la última reunión de asociados, celebrada en febrero del presente año, 
hacer un cambio en la difusión de los casos y utilizar los nuevos canales de las redes sociales. 
Además con la creación del Centro Nacional de Desaparecidos, nos consta que ha habido un 
gran avance en la coordinación de los cuerpos de seguridad de todo el Estado para comunicar
con rapidez la desaparición de una persona dondequiera que se denuncie en cualquier parte 
del territorio.

Por las razones expuestas, y en referencia al cumplimiento de la nueva normativa sobre 
protección de datos, les agradeceríamos que comunicaran a las comisarías de todos los 
cuerpos (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’ 
Esquadra, …) que retiraran los carteles que desde hace tiempo les enviábamos para hacer 
difusión de las personas en situación de desaparición. Asimismo, les agradeceremos que les 
comuniquen nuestro agradecimiento  por la colaboración que nos han brindado durante todo
este tiempo.

En la reunión de asociados se propuso cambiar la difusión de los casos por un nuevo medio 
utilizando las redes sociales. En esta dirección, les preguntamos si sería posible que en cada 



aniversario de la desaparición de una persona, pudiéramos hacer llegar a la comisaría donde 
se interpuso la denuncia un recordatorio del caso, puesto que las familias siguen esperando 
una resolución del mismo.

Reciban un cordial saludo.

Montserrat Torruella
Presidenta

Vam esperar la tramitació, vam haver de fer un parell de trucades per situar la petició, van 
haver de comunicar-nos amb la Direcció General de la Policia a Madrid, i finalment el 26 de 
setembre ens van comunicar que havien enviat l’ordre a tot Espanya i que el tràmit havia 
estat correcte.

S’han ofert a col.laborar amb l’associació diverses persones, però després d’unes converses 
telefòniques o unes trobades, no ha arribat a concretar el tipus d’ajuda.

Des de la Asociación Profesional d Detectives de España, també ens van oferir suport. Es va 
respondre que s’informaria a les famílies i si estaven interessades se’ls posaria en contacte. Es
va comunicar l’oferiment a la segona reunió anual.

Proposta al Parlament de Catalunya

Arrel de les intervencions del cossos policials de la trobada del 9 de març, Luisa Vera va fer el 
suggeriment d’enviar una proposta sobre el tractament del banc d’ADN i el creuament  de les 
aportacions biològiques dels familiars per identificar les restes trobades.

Es va enviar la següent proposta al Diputat Rafel Batalla per presentar-la  a la Comissió 
d’Interior del Parlament. No s’ha rebut resposta, ni es té constància de la seva presentació:

PARLAMENT DE CATALUNYA
PETICIÓ  DE COMPAREIXENÇA A LA COMISSIÓ D’INTERIOR

I. Sr. Matías Alonso Ruiz
President de la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, 
Senyores i Senyors, Diputats i Diputades,

Passats uns mesos des de la compareixença a aquesta Comissió per part d’Inter-SOS, que va 
tenir lloc el dia 30 de novembre de 2016, agraïm  poder tornar a presentar unes peticions que
concreten part de les que es van exposar en aquella ocasió.

En aquell dia, de forma genèrica, vam fer la proposta en avançar en els aspectes de celeritat 
en la recerca de les persones desaparegudes, així com la planificació específica en cada cas; 
identificació de les restes trobades i ampliació del banc d’ADN, millorar la coordinació amb els
cossos policials d’altres països per facilitar les recerques de les desaparicions de persones de 
nacionalitat espanyola que es produeixen a l’estranger,la qual cosa facilita també la 
coordinació en els casos en que una persona estrangera desapareix al nostre territori; i 
aconseguir el dret a l’oblit en les xarxes socials una vegada s’ha tancat el cas, si la família o 
l’interessat o interessada ho sol·licita. La nova Llei  europea sobre protecció de dades que va 



entrar en vigor el passat mes de maig, facilita la possibilitat de portar a terme aquest tràmit 
exposat en l’últim terme i ajudarem a totes les famílies que el vulguin emprendre.

Però per avançar en els altres aspectes, voldríem exposar les següents peticions:

Referent a la voluntat d’avançar i exposar de forma més detallada la complexitat d’atenció als 
familiars i persones relacionades amb les persones desaparegudes, voldríem explicitar els 
següents punts:

- La desaparició d’una persona té una data concreta d’inici, però, malauradament, no tenim la
certesa de saber si tindrà o no, una data de tancament.
Aquest període d’espera, que té una intensitat molt punyent a l’inici i duran un període de 
temps incert, requereix un acompanyament que va més enllà de la gestió dels tràmits 
burocràtics i administratius i de la resposta, que per sort, cada vegada és més coordinada i 
efectiva per part dels cossos de seguretat, però que no sempre pot atendre a tot el grup 
social, ni té, de vegades, el final desitjat, ni un període que puguem acotar.

- Per aquest motiu, els grups socials que es veuen afectats per la desaparició d’una persona, 
tenen unes necessitats d’atenció molt subtils i complexes, ja que es barregen sentiments 
ambivalents per comprendre aquest dol no desitjat de la desaparició que ha de gestionar 
l’esperança de retrobar la persona en vida i refer la seva relació, la possibilitat de trobar-la 
finada, i el dubte de no trobar-la mai més. Aquest dol ambigu genera desgast emocional i 
tancament emocional que pot repercutir en afectacions en la salut de les persones i en la 
seva relació social.

Per aquestes raons i d’altres que exposarem de forma més extensa, si cal desenvolupar la 
justificació de la petició, sol.licitem que es faci atenció i acompanyament  als grups de 
familiars de les persones desaparegudes per part dels serveis de l’administració, com son el 
Servei de la Salut, Benestar Social i els Serveis Educatius, ja que com a ciutadans i ciutadanes 
reben atenció per part d’uns equips professionals que coneixen la realitat de les persones des 
de la proximitat, i son els que millor coneixen les característiques específiques de cada grup 
social.

Aquesta petició la fonamentem en l’últim apartat del bloc 2 de les Conclusions de la Comissió 
del Senat, en la que es menciona la conveniència de millorar el funcionament dels 
mecanismes de la col·laboració entre els cossos policials i altres serveis públics. És en aquesta 
direcció que volem encaminar la petició. En cap cas demanem la creació de gabinets o serveis
suplementaris ni aliens als existents, ans al contrari. Demanem l’atenció de les famílies des de 
la proximitat, i per això fem referència a l’Atenció Sanitària, Atenció Social i Serveis Educatius 
ja que estan implantats en tot el territori.
Per portar-ho a terme caldria una formació concreta i específica per donar eines d’atenció als 
professionals. Ens consta que en alguns municipis s’ha començat a fer formació en alguns 
equips.
Demanem l’atenció a les famílies des de la proximitat, de forma subsidiària a l’atenció que es 
porta a terme des de l’Oficina d’Atenció a les Famílies, del Cos de Mossos d’Esquadra, ja que  
el temps demostra que, malauradament, els col·lectius a atendre son cada vegada més 
nombrosos, però no s’augmenta el nombre de les persones que formen l’equip de atenció.



L’altra petició que volem presentar és la inclusió en el banc de PDyRH (Persones 
Desaparegudes i Restes Humanes), de tots els casos que es tingui constància abans dels que 
hi figuren en l’actualitat, i que inicia el registre l’any 2010.

Actualment el registre unificat a disposició de les forces de seguretat de tot l’Estat inclou els 
casos documentats a partir de 2010. A Inter-SOS tenim moltes famílies associades que el seu 
cas es va iniciar molt abans. El més antic consta amb una denúncia presentada a Barcelona, al
Cos de la Policia, al desembre de 1981. Ens consta que els familiars han aportat les mostres 
que se’ls ha requerit per fer possible una identificació per encreuament de dades, si es 
trobessin restes del seu familiar; però això no és possible, si en el registre no s’inclouen les 
dades dels familiars.

L’actualització del banc de dades i la seva ampliació ha estat una de les sol·licituds demanades
reiteradament en cada petició que hem formulat. Aquest respecte també fem referència a 
l’Informe Final de la Comissió del Senat de 2013, en l’apartat 1.trobem «Revisión, 
actualización y mejora de la instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad», on 
en el segon, tercer i quart paràgraf fan referència a la conveniència de millorar els sistemes de
tractament de les dades. Pensem que les millores tecnològiques poden oferir eines per fer-ho
possible.

Aportem documentació d’altres acords d’aquest Parlament de 6 de febrer de 2003, 9 de març 
de 2005, 30 de novembre de 2005, i de forma genèrica volem recordar la comunicació del 
Conseller de Salut senyor Antoni Comin del 30 de maig de 2017, en que anuncià l’abordatge 
integral de cada usuari dels serveis públics.

Agraïm el suport a les famílies que sempre s’ha mostrat des d’aquest Parlament i que es va fer
explícit novament en la Declaració del 2 de març de 2016, a la qual van donar suport tots els 
grups parlamentaris de la Cambra.

Per acabar l’exposició, valorem la dedicació i esforç d’aquest Parlament, en especial des 
d’aquesta Comissió amb el recolzament de tots els Grups parlamentaris per crear 
l’organització de les diferents Seccions de Mossos d’Esquadra, i d’una manera especial 
l’Oficina d’Atenció als Familiars, ja que és l’únic territori on s’han aplicat part de les 
recomanacions de la Comissió del Senat que va concloure al desembre del 2013 i van ser 
aprovades el 12 de febrer de 2014.

Agraïm la seva atenció i interès.

Reunions amb Mossos d’Esquadra

Durant tot l’any, de forma periòdica, ens hem comunicat amb l’Oficina d’atenció de Persones 
Desaparegudes , per telèfon, correu electrònic o bé personalment. Hem preguntat si hi havia 
variacions en els casos referents a les persones associades i hem consultat les accions a 
realitzar en els casos que la recerca estava en una primera fase.

També ens hem entrevistat amb l’Inspector Jordi Domenech en les dependències del Complex
Central Egara. En la trobada vam revisar el llistat de casos i vam corregir algunes errades del 
registre.  A la trobada, l’Inspector Domenech ens va informar de la proposta del CNDES, 
perquè la traslladéssim a les famílies.



Des del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) estan iniciant una pàgina web en la que 
volen allotjar un portal amb les dades de tots els desapareguts a l’Estat espanyol. Per aquesta 
finalitat vam enviar l’imprès que ens van facilitar a totes les famílies associades.

L’autorització s’ha de remetre al CNDES, través del cos policial que ha rebut la denúncia. En el 
cas de Catalunya, l’hem vehiculat a través de Mossos d’Esquadra i totes les autoritzacions que
hem rebut han estat tramitades.

A la resta de l’estat, cal vehicular-les a través de Policia Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, i  
Policia Foral de Navarra. Hem fet gestions por tramitar les autoritzacions rebudes a aquests 
cossos i no hem aconseguit trobar l’equip receptor. Hem fet gestions directament assabentant
de la dificultat al CNDES i ens han respost que estan buscant els canals per facilitar la rebuda 
de les autoritzacions que ens remeten les famílies. Esperem que ens comuniquin les vies que 
hem de utilitzar.

(S’adjunta fotocòpia de l’autorització de les famílies en els annexes).

Cursos de formació on s’ha assistit:

Cursos organitzat per l’Ajuntament del Prat a l’espai Cases d’en Puig
El dia 25 de maig va entrar en vigor la nova Llei de Protecció de Dades que té àmbit europeu. 
Des del Servei d’assessorament a les associacions del Prat de Llobregat ens van oferir un curs 
informatiu el 13 de juny, al qual va assistir Montserrat Torruella. Amb la informació rebuda, 
que es va passar a la Junta, es va valorar la conveniència d’enviar una carta a les persones que
havien format les juntes anteriors, per recordar-los que havien de destruir totes les dades 
personals que tinguessin referents als llistats  dels associats. Es va tramitar la carta al juliol.

El dia 25 d’octubre, Montserrat Torruella va assistir al curs informatiu sobre la normativa 
referent al Registre de Marques. 

Posteriorment vam rebre la documentació del dos cursos que es pot consultar a l’associació.

Xerrada al Casal Pere Quart de Sabadell
Montserrat Torruella també va assistir a una xerrada organitzada pels familiars de Salut 
Mental de Sabadell, el dia 8 de novembre, per acompanyar a la família de Joaquín Gómez 
Largo, desaparegut a Lora del Río (Sevilla) el 23 de setembre, que ens va demanar ajuda, ja 
que la seva germana resideix a Sabadell. 

Trobades amb altres associacions

La  presidenta de l’Associació de Nens Robats de Catalunya ens va acompanyar a  l’acte del 9  
de març i ens va demanar una trobada. Durant l’any no ha estat possible per raons personals. 
Es farà una trobada al gener del 2019.

A conseqüència de la petició d’ajuda de diversos escapoliments dels Centres tutelats de 
menors, l’Associació ASFATAC ens ha convocat a una trobada al proper mes de de gener, 
també.



Suport a les famílies

Ens han demanat suport 18 famílies, de les quals 4 eren per desaparició d’un menor. Tots els 
menors han estat trobat vius. Quatre persones han estat trobades finades, una d’edat adulta i
tres d’edat avançada. 

El dia 30 de març va tenir lloc el Comiat d’Hugo Ferrara Tormo a l’església del Cementiri del 
Poble Nou de Barcelona. Un grup de famílies  associades i persones de la Junta van assistir-hi. 
Vam aportar unes flors i vam llegir el text següent:

Estimat Hugo,

Et vam conèixer durant el temps d’espera, a través del relat dels teus familiars. Sobretot, a 
través de la Paola, la teva germana i la Isabel, la teva mare.

Elles ens van transmetre els trets del teu caràcter inquiet, optimista, aventurer, amb delit de 
conèixer nous mons i noves amistats; la teva tendència a compartir moments de la teva vida 
des de la confiança que dóna la joventut.

Vam acompanyar aquest temps amb diàlegs, passejades, tertúlies, fins i tot jocs i temps 
d’esbarjo. Sempre amb el desig de compartir els llargs moments d’espera.

Hauríem volgut que el desig es materialitzés d’una altra manera, amb una altra arribada, però
no ha estat possible. Tot i així, igualment et volem transmetre la benvinguda i agrair que 
tornis amb nosaltres. Et sentim a prop, i desitgem una aliança diferent a través de les paraules
de Miquel Martí i pol, en el seu poema «Estenc la mà» del llibre de les Solituds.

Estenc la mà i no hi ets.
Però el misteri

d’aquesta teva absència se’m revela
més dòcilment i to del que pensava.

No tornaràs mai més, però en les coses
i en mi mateix hi hauràs deixat l’empremta
de la vida que visc, no solitari
sinó amb el món i tu per companyia,
ple de tu fins i tot quan no et recordo,
i amb la mirada clara dels qui estimen
sense esperar cap llei de recompensa.

El dia 26 de juliol, dia de l’aniversari de l’Hugo, es va assistir a la missa en record del difunts 
que es va fer a la Basílica de Santa Maria del mar de Barcelona a les 19:30 hores.

Hem mantingut el contacte amb les famílies de forma telefònica o bé en l’atenció que es fa al 
despatx cada primer dimarts de mes, de 17 a 19 hores. S’ha donat també suport a una família
a qui la Caixa li retenia el pagament de la pensió de la persona desapareguda mentre no 
presentés el certificat de fe de vida. Finalment es va poder agilitzar amb els tràmits que es van
fer al Jutjat.



S’ha acompanyat a la família de Ana Mº Martos Prieto per fer els tràmits amb l’advocada 
Mercè Claramunt. S’ha fet una petició al Síndic de Greuges de Cornellà per agilitzar el procés, 
si és possible. S’està pendent de resposta.

Des del despatx d’advocats Larrea-Martínez, ens han ofert la col.laboració desinteressada del 
lletrat Albert Martínez. Ja hem tingut una trobada per veure com es pot donar suport a les 
famílies en els tràmits judicials.

Altes i Baixes

Aquest any s’ha associat una nova família. Romain Lannuzel va desaparèixer a Barcelona 
durant una estada d’estudis del programa Erasmus. Van tenir trobades amb la família durant 
l’any 2017, als 10 anys de la desaparició de Romain. En la visita que realitzen a la tardor, a 
Barcelona, ens van entregar la documentació i van fer efectiva la quota del 2018.

Aquest any no hi ha hagut cap baixa per part dels associats. Per tant en l’actualitat som 64 
socis, dels quals 56 tenen familiars en recerca 

Material de difusió i manteniment del web, twitter i facebook

En compliment de la Llei de Protecció de Dades , que va entrar en vigor el 24 de maig, es van 
editar nous díptics informatius en llengua catalana i castellana. (S’adjunten als annexes).

En edicions posteriors caldrà afegir la frase Cal aportar fotografia format carnet, al punt 3 del 
bloc Què fer  de les recomanacions. Aquesta recomanació ja està incorporada al web.

Durant l’any Roger Pascual s’ha responsabilitzat de la gestió del web, de twitter i de facebook.
Per raons laborals l’any vinent no podrà dedicar tant temps. Es buscarà alguna persona 
voluntària que s’encarregui de la gestió del web.

Mitjans de Comunicació

Al voltant del 9 de març, ens van arribar diverses invitacions per participar en mitjans de 
comunicació.
 El dia 8 de març, es va participar en un programa de Ràdio Prat, que porta el periodista 
Carlos Reyes. El dia 14 de març, Luisa Vera, Ana Molina i Montserrat Torruella  van participar 
en el programa Tots som Iguals conduït per Ramón Rion a Ràdio Estel. 
El dia 11 d’abril, es va intervenir en el programa Desaparecidos de TV1, en un reportatge 
dedicat a Cristina Bergua. L’equip del programa Desaparecidos, havia vingut a gravar al Prat el 
dia 3 d’abril.
També van gravar un programa per Informe Semanal el dia 25 de març. Hi van participar Ana 
Molina José Mª González i altres famílies que encara no són sòcies. El programa es va emetre 
per TV1 el 12 de juliol.
El dia 4 d’abril Ana Molina va participar en el programa Hora Punta de TV1.

Col.laboració en treballs de recerca 

Aquest any s’ha col.laborat en 4 treballs de recerca.  Les estudiants estaven acabant 
periodisme o dret. Algunes han demanat només que responguéssim un qüestionari, d’altres 



han demanat poder sol.licitar la col.laboració de les famílies en respondre preguntes, també. 
Agraïm a totes les famílies participants la seva bona predisposició.

Altres col.laboracions

Des del King’s College de Londres ens van sol.licitar participar en una enquesta sobre la 
utilització de dades biològiques i biomètriques per realitzar el retrats robots i la seva difusió. 
Vam consultar la proposta amb Mossos d’Esquadra, ja que ens semblava delicat donar la 
nostra opinió a una organització acadèmica fora del nostre país, en una matèria tan sensible. 
Després de veure l’enquesta en anglès, vam veure que es demanava una opinió ètica i no 
tècnica, com havíem temut a l’inici i a la qual des de Mossos ens havien aconsellat no 
participar en aquest cas.

Vam sol.licitar respondre l’enquesta en castellà. Vam consensuar les respostes a la Junta i 
s’adjunten en aquesta memòria en l’apartat dels annexes.

Es va enviar una nota de condol a la família de Gabriel Cruz, i es va demanar, una altra vegada,
la discreció del mitjans de comunicació per preservar la intimitat al dol de les famílies.

El 20 d’octubre vam rebre un correu de Pedro Frutos, del K-9 de Creixell que ens ha ajudat en 
moltes ocasions en la recerca de persones. En aquell moment estava fent un treball a Perú, al 
districte de Santiago de Surco. Un company que participava en les recerques amb un grup de 
gossos, també, va tenir un gos malalt i va fer una crida per finançar l’atenció veterinària. Hi 
vam contribuir amb un donatiu voluntari aportat des de l’anonimat.

S’han tingut dues trobades amb la Psicòloga Ana Isabel Àlvarez del Grup d’Investigació de 
persones Desaparegudes, del Col.legi de Psicòlegs de Madrid. La proposta que presenta és fer
un protocol d’atenció a les famílies , i convida a les associacions a participar-hi. S’intentarà 
trobar el mètode de col.laboració.  

Commemoració del 9 de març

Aquest any s’ha commemorat el 20è aniversari de la fundació de l’Associació. Per aquest 
motiu vam proposar a tots els associats a participar en una exposició col.lectiva que va poder 
visitar del 10 al 29 de març, al  Centre Cívic Sant Jordi  - Ribera Baixa, del Prat de Llobregat, on 
tenim la seu social.

Es va demanar a les famílies que aportessin una imatge d’un lloc, o d’uns objectes que els 
recordés la relació que tenien amb el seu familiar. També es va aportar un text breu i la 
proposta d’una peça  musicaL. 

El dia 10 de març es va fer la inauguració amb una jornada informativa on van participar José 
Luís Araez Zabas, Inspector-Jefe de la Policía Nacional en represetnació del Centro Nacional 
de Desaparecidos (CNDES), José Carlos Bertrán Martín, Inspector del CNP, jefe del Grupo de 
Necroidentificación de la Comisaría General de Policía Científica, Jordi Domenech Gumbrens, 
en representació de Mossos d’Esquadra, i Montserrat Torruella, Presidenta d’Inter-SOS.

Es va participar en la proposta solidària de l’ajuntament del Prat de Llobregat i es va fer una 
aportació  voluntària al projecte. El dia 20 de juny, Dia del Refugiat, es va participar a l’acte 



celebrat a les Cases d’en Puig com associació col.laboradora a la proposta de ciutat en 
recolzament de l’organització STOP MARE MORTUM.

S’adjunta escrit d’inauguració de l’exposició,  programa,  i fotografies als annexes. 

Monòlit  Racó del 9 de Març a Cornellà

A petició de la família Bergua-Vera, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va instal·lar un 
monòlit en un espai de la ciutat situat al Carrer de La Miranda, entre els carrers Palma de 
Mallorca i Mossèn Joaquim Palet. El nom de l’espai és Racó del 9 de Març, en commemoració 
del Dia dels Desapareguts que va ser aprovat, a petició de la família Bergua-Vera també, per 
ser el dia que va desaparèixer Cristina Bergua Vera, l’any 1997.

El dia 9 de març, es va posar el nom a l’espai public i es va fer un acte d’acompanyament a la 
família. El dia 12 de juliol, en aquest lloc, es va inaugurar un monòlit en record de les 
Persones Desaparegudes. 

(S’adjunten fotografies en els annexes)

Aprovació Memòria d’Activitats

La Memòria d’activitats de l’any 2018 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, 2 de Febrer de 2019

Presidenta Secretari,
Montserrat Torruella Ventura Roger Pascual Marjanet

Tresorera, Vocal,
Paola Ferrara Tormo Luisa Vera Martínez
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