
 

 
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA EN SOLIDARITAT AMB LES FAMÍLIES DE 

LES PERSONES DESAPAREGUDES SENSE CAUSA APARENT 

 

SESSIÓ DE DIA 30 DE MARÇ DE 2017 

 
El 9 de març es commemora el Dia de les Persones Desaparegudes sense causa aparent, segons ho va 
declarar el Congrés dels Diputats l'any 2010. L'experiència en aquests assumptes confirma que 
l'absoluta majoria de les desaparicions denunciades a l'estat espanyol any rere any responen a causes 
alienes a la legítima lliure decisió de les persones. Per això, la busqueda, lluny de qüestionar la seva 
llibertat, és una mà estesa a les circumstàncies forçoses de molt diversa causa. 
 
La solidaritat ben entesa suposa una reivindicació del dret a saber de les famílies sobre la localització 
dels seus éssers estimats, junt amb el més absolut respecte de la llibertat individual de tota persona a 
decidir sobre la seva vida. 
 
Per tot això, l'Ajuntament de Palma se suma a la declaració dels ajuntaments que promou la FEMP en 
solidaritat amb les famílies de les persones desaparegudes sense causa aparent. I declara: 
 
 

− la solidaritat incondicional amb els familiars angoixats i amb la incertesa de no saber on ni per 
què ha desaparegut algun dels seus éssers estimats 

 

− el compromís actiu materialitzat amb la posada en marxa dels recursos disponibles per a la 
col·laboració estreta amb les forces policials en aquest àmbit d'actuació 

 
 

− la crida als mitjans de comunicació i a la ciutadania per a sumar els seus esforços en una 
col·laboració que permeti donar una resposta immediata, especialment en els casos de menors 
i persones majors o malalts mentals, així com oferir un sòlid i continuat acompanyament als 
familiars que les busquen.  

 
 
Palma, 30 de març de 2017 
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