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1. INTRODUCCIÓ

En el transcurs de l'any 2017 la Taula catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia ha convocat o col·laborat en l'organització
d'una trentena d'activitats públiques que han arribat a més de
2.000 persones a Catalunya. Ha coordinat i ajudat a facilitar les
agendes d'incidència i de visibilització pública d’una desena de
representants d'Organitzacions No Governamentals i
organitzacions socials colombianes que han visitat Catalunya.
Més de 3.000 persones han rebut informació sobre Colòmbia
proporcionada per la Taula per diferents mitjans: web, xarxes
socials i llistes de correu.
La Taula ha publicat i signat 13 comunicats, cartes i
pronunciaments públics que s'han visibilitzat a través de xarxes
socials i llistes de correu.

Les institucions catalanes
han aprovat una Resolució
Parlamentària i dues
Declaracions Institucionals
en relació amb la pau i la
situació de drets humans
a Colòmbia. Al Parlament
europeu s'ha realitzat una
pregunta parlamentària
adreçada a la Comissió
Europea arran
d'informacions facilitades
per la Taula.
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2. LA TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia és un espai de concertació d'àmbit català,
format per 19 entitats membres i 4 entitats
observadores. Va néixer l'any 2002 i està formada
per ens diversos: ONG, sindicats, administracions
públiques i entitats de segon nivell.
Els objectius principals de la Taula són la promoció i
protecció dels Drets Humans a Colòmbia així com el
suport a una solució política negociada, i que té com
a marc de referència les recomanacions de les
Nacions Unides i d'altres organismes internacionals.
La Taula entén que, a Colòmbia, una veritable pau
amb justícia social només es pot aconseguir si es
fonamenta en l'esclariment de la veritat, l'aplicació de
la justícia i de mecanismes efectius de reparació
integral a les víctimes de les violacions dels Drets
Humans i del Dret Internacional Humanitari.
Un dels principals compromisos de la Taula Catalana
és el de fer visibles iniciatives de pau que poden jugar
un paper en la transformació del conflicte a escala
local i nacional.

La Taula no dóna suport a cap actor armat i està
fermament convençuda que l'Estat colombià és el
principal responsable que es garanteixi el respecte i
l'aplicació integral dels Drets Humans a la població
colombiana.
Alhora, reconeix la societat civil colombiana com a
protagonista de la transformació social, política,
econòmica i cultural que el país necessita
urgentment. Considera que la comunitat
internacional ha d'assumir la seva corresponsabilitat
en els aspectes d'internacionalització del conflicte i, a
la vegada, ha de vetllar per no reproduir la
polarització que caracteritza aquest conflicte.
Amb la finalitat d'assolir aquests objectius, la Taula
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
intenta que, a poc a poc, es construeixi un discurs
propositiu que animi l'opinió pública Catalana i tots
els seus agents socials, polítics, governamentals, etc.
a treballar conjuntament per la transformació del
conflicte colombià.
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2. TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA

Així doncs, treballem perquè Catalunya, l'Estat Espanyol i la
Unió Europea incrementin la prioritat política en relació amb
Colòmbia amb l'objectiu que es faci efectiu un monitoratge
periòdic, per part de la comunitat internacional, dels acords
assumits pel Govern colombià en matèria de Drets Humans i
Pau.
La Taula forma part, com a entitat observadora, de la
plataforma europea OIDHACO, Oficina Internacional de los
Derechos Humanos -Acción Colombia-. Des de finals de 2017
forma part del Consell d’Administració d’Oidhaco. Manté
vincles amb la majoria entitats que treballen sobre Colòmbia
als àmbits català i estatal.

La Taula som a:
www.taulacatalana.org
https://www.facebook.com/TaulaCatalanaPerColombia
https://twitter.com/taulacolombia
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3. INCIDÈNCIA I ACTIVITATS INSTITUCIONALS

Des dels seus inicis, la Taula s'ha configurat com un grup de treball que ha anat posant el tema de Colòmbia a
les agendes internacionals i de cooperació de les principals institucions catalanes. També participa,
conjuntament amb altres institucions i ONG catalanes i espanyoles i europees en converses i peticions davant
del Govern colombià, en les quals exigeix el respecte als Drets Humans dels colombians i de les colombianes.
Alhora, i davant del Govern espanyol i les instàncies europees, fem un seguit d'actuacions en favor de la pau
amb justícia social i d'una solució política negociada a Colòmbia, com ara cartes de denúncia i comunicats de
suport a les organitzacions colombianes que, posteriorment, fem arribar als governs, membres dels
parlaments, institucions i mitjans de comunicació.
Durant el 2017 la incidència institucional s’ha vist marcada per la baixa activitat parlamentària a causa de la
conjuntura política a Catalunya. Tot i així, la Taula ha impulsat o col·laborat en la tramitació de les següents
preguntes, declaracions i resolucions:
Declaració institucional de l’Ajuntament de
Barcelona per la pau i els drets humans a Colòmbia
del 28 de gener de 2017.
Pregunta de 2 grups del Parlament europeu a la
Comissió europea sobre el paper d’aquesta davant
l’actuació d’empreses europees a Colòmbia del 2
de març de 2017. Un dels casos va ser en relació a
la situació d’infraestructura portuària a
Buenaventura.

Resolució 518/XI del Parlament de Catalunya de
suport als acords de pau de Colòmbia del 14 març
de 2017.
- Declaració del Parlament de Catalunya de suport i
per la protecció dels defensors dels drets humans
a Colòmbia del 26 de juny de 2017 adoptada amb
la unanimitat de tots els grups.
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4. ORGANITZACIÓ I SUPORT A GIRES I ACTIVITATS PÚBLIQUES - 2017

Març
Suport a la producció de la gira organitzada per Moviment per la Pau – MPDL amb Adriana
Benjumea de la Corporación Humanas i Julia Cogollo de MPDL i Proceso de Comunidades Negras,
amb trobades amb organitzacions socials i organització de l’acte públic:
Projecció «La guerra que estamos viviendo» en el marc del Cicle de Cinema sobre pau i drets
humans a Colòmbia, organitzat per la Taula catalana per Colòmbia i l’Institut Català Internacional
per la Pau (ICIP), amb la col·laboració del Moviment Per la Pau (MPDL). El col·loqui posterior va
comptar amb la participació de Adriana Benjumea de la Corporación Humanas i Julia Cogollo de
MPDL i Proceso de Comunidades Negras.
Col·laboració a la Conferència «Comunitats Negres i Procés de Pau a Colòmbia» realitzada a Casa
Amèrica de Barcelona.
Abril
Organització i participació en la Trobada d’entitats i col·lectius sobre defensores i defensors a
Amèrica Llatina amb l’objectiu de generar una estratègia d’acompanyament comuna des de
Catalunya per a defensores i defensors en risc a Amèrica Llatina.
Maig
Participació en la Trobada Memòria, Exili i Gènere, organitzada pel Centro de Memoria Histórica
de Colòmbia i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
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4. ORGANITZACIÓ I SUPORT A GIRES I ACTIVITATS PÚBLIQUES - 2017

Juny
Organització de la conferència «Una mirada a la pau que es construeix a Colòmbia. Reptes i
avenços de les converses de pau amb l’ELN» amb la participació de Luis Eduardo Celis, de
RedProdepaz realitzada en col·laboració amb l’ICIP.
Presentació pública de llibre: «Timochenko. Él último guerrillero» amb la participació del seu
autor, el periodista Jorge Rojas. Activitat realitzada en col·laboració amb l’ICIP i Casa Amèrica
Catalunya.
Juliol
Projecció de la pel·lícula «Carta a una sombra» en el marc del Cicle de Cinema sobre pau i drets
humans a Colòmbia coorganitzat amb l’ICIP als cinemes Girona.
Setembre
Xerrada-debat «Temps de pau a Colòmbia: Drets humans, Justícia i acords de pau» amb la
participació de Húber Ballesteros, sindicalista i integrant del nou partit Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común. Activitat coorganitzada amb ACP, Intersindical CSC i Pau i Solidaritat.
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4. ORGANITZACIÓ I SUPORT A GIRES I ACTIVITATS PÚBLIQUES - 2017

Octubre
Suport a la visita a Barcelona de l’advocat Ricardo Celeita de la Fundación DHOC. Facilitació de
reunions institucionals.
Suport a la visita a Barcelona de Gloria Suárez de l'Organización Femenina Popular (OFP).
Facilitació de reunions institucionals amb la defensora.
Participació en la performance «Cuerpos Gramaticales», un treball de memòria a través
d’expressions artístiques, organitza ICIP. L’esdeveniment formava part d’un cicle d’activitats que
van començar al mes de maig i es van dur a terme durant cinc mesos i a les quals la Taula va
donar suport.
Projecció el «Silencio de los Fusiles» dins de la programació del Festival de Cinema colombià i en
el marc del Cicle de Cinema sobre pau i drets humans a Colòmbia en col·laboració amb Imago i
ICIP als Cinemes Girona.
Participació en el tancament públic del col·lectiu Colòmbia en Pau a Casa Amèrica-Catalunya.
Participació en la 7a edició del seminari a la Universitat de Barcelona "Drets Humans, una visió
pràctica: el cas de Colòmbia" que organitza ACP i IAP.
Participació en el VII Fòrum anual empreses i ddhh d’AI Catalunya amb el cas de TCB a
Buenaventura.
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4. ORGANITZACIÓ I SUPORT A GIRES I ACTIVITATS PÚBLIQUES - 2017

Novembre
Conferència al Col·legi de Periodistes «Quines són les novetats del Tractat
Vinculant sobre empreses transnacionals de l’ONU?» Organitzat pel Grup de
Treball de Lafede.cat i la Taula Catalana per Colòmbia amb la participació
com a ponent de Richar Sierra, líder indígena de l’OIA de Colòmbia.
Presentació de l’informe “Vivencias, aportes y reconocimiento: Las mujeres
en el proceso de paz en La Habana” per CIASE i Humanes. Amb la
participació de la directora de CIASE, Rosa Emilia Salamanca. Coorganitzat
amb Cooperacció.
Col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma per a inauguració exposició
«Desaprendre la guerra, aprendre la pau» del fotoperiodista Javier Sulé. A la
conferència d’inauguració van participar les persones acollides al programa
de protecció de defensors i defensores de Drets Humans de la Generalitat
de Catalunya.
Presentació pública de l’informe de verificació de la missió internacional
impulsada per PBI, Oidhaco i Mundubat. La Taula catalana per Colòmbia va
facilitar també algunes reunions institucionals.
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4. ORGANITZACIÓ I SUPORT A GIRES I ACTIVITATS PÚBLIQUES - 2017

Desembre
Projecció de la pel·lícula «To end a war» en el marc del Cicle de Cinema de Pau i
Drets Humans a Colòmbia coorganitzat amb l’ICIP als cinemes Girona. Es va
comptar amb la presència del seu director, Marc Silver.
Conferència "Construcció de pau a Colòmbia a partir de l'economia solidària i el
cooperativisme" coorganitzada amb La Fàbric@ i la Xarxa d’Economia Solidària a
Lafede.cat.
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5. DOCUMENTS COMUNICATS PÚBLICS I CARTES DE PREOCUPACIÓ

01.02.2017 Carta al Fiscal General de Colòmbia sobre
la situació de seguretat de Danelly Estupiñan, del
Comitè Interorganizacional de Buenaventura.
Aquesta carta va tenir el suport de les cartes de dos
parlamentaris catalans de la CAECRIT.
09.02.2017. Carta al Director de la Unitat Nacional de
Protecció de seguiment a la situació de seguretat de
Andrés Felipe Possú membre d'ACONC del Cauca.
23.02.2017. Comunicat públic per la situació de
seguretat de Francisco Javier Gómez de la Fundació
DHOC.
19.03.2017. Adhesió a una carta signada per
organitzacions internacionals per demanar la
permanència del director de l'OACNUDH, Todd
Howland.
24.03.2017. Comunicat de la Veeduría Internacional
sobre el Poble Awá signada per diferents
organitzacions internacionals.

04.04.2017. Comunicat públic de preocupació de
membres de l'organització ASCAMCAT.
11.05.2017. Comunicat de preocupació per seguretat
de la defensora Doris Rivera conjunt amb Ciutats
Defensores de Drets Humans. La carta va rebre
resposta de la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos.
25.05.2017. Comunicat públic i nota de premsa
conjunta amb OIDHACO sobre situació a
Buenaventura. Seguiment a comunicat el 2 de juny
de 2017. Els comunicats van rebre resposta de la
Unidad Nacional de Protección (UNP).
13.06.2017. Comunicat públic per amenaces de
l'advocat i membre del Partit Comunista Nelson Javier
Restrepo.
20.06.2017. Nota de premsa: Barcelona analitzarà
per què creix el nombre de defensors de drets
humans assassinats a Colòmbia. XV Jornades Anuals.
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5. DOCUMENTS COMUNICATS PÚBLICS I CARTES DE PREOCUPACIÓ

Setembre 2017. Adhesió de la Taula a la crida per a
l'adopció d'un Tractat internacional vinculat per a les
empreses de la "Alianza para el Tratado".

Octubre 2017. Adhesió de la Taula al manifest
#SomDefensores sobre la situació a Catalunya a
proposta de Lafede.cat

Setembre 2017. Adhesió de la Taula a la Campanya
Peace&Life per demanar la implementació dels
acords de pau i els cessaments de les agressions
contra defensors i defensores.

12.10.2017. Comunicat internacional de OIDHACO i
diverses organitzacions membres després dels greus
fets esdevinguts a Tumaco el 5 d'octubre.

Setembre 2017. Col·laboració i signatura de la Taula a
l'Informe sobre la situació de DDHH a Colòmbia per a
l'examen periòdic universal (EPU) a Nacions Unides
coordinat per Oidhaco.
12.09.2017. Carta internacional oberta al President
de Colòmbia per demanar la finalització del
paramilitarisme a Colòmbia, signada per diferents
organitzacions internacionals. El comunicat va rebre
resposta de la Consejera Presidencial per als Drets
Humans.

06.11.2017. Organitzacions europees donen suport a
la Minga de Resistència pel territori, la dignitat i el
compliment dels acords de pau.
05.12.2017. Carta de preocupació a la Comissió
Interamericana de Drets Humans per la seguretat de
les comunitats afro descendents als territoris
col·lectius de Jiguamiandó, Curvaradó, Pedeguita,
Mancilla i Larga Tumaradó.
13.10.2017. Comunicat internacional de rebuig a
l'assassinat del líder comunitari i reclamant de terres
Mario Castaño Bravo
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6. JORNADES ANUALS 2017

Realitzades el 29 i 30 de juny a la seu de la Taula catalana per
Colòmbia. Les XV Jornades Anuals de la Taula catalana per Colòmbia
van servir per reflexionar sobre mecanismes i mesures que es
poden implementar des de la comunitat internacional per ajudar a la
protecció de defensores i defensors socials a Colòmbia.
Les persones participants en aquestes activitats van ser:
Franklin Castañeda, defensor de DDHH i representant de la
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos i del Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado.
Víctor Barrera, investigador del Centro Nacional de Memoria
Histórica de Colòmbia i del Centro de Investigación y Educación
Popular.
Elena Ambrosi, Procuradora Delegada para el Apoyo a les Víctimas
del Conflicto Armado y los Desmovilizados de la Procuraduría
General de la Nación.
Emma Achilli, cap de l'Oficina de la Unió Europea de l'organització
FrontLine Defenders.
Les Jornades es van dividir en tres sessions: una sessió pública el 29 de juny oberta al públic i realitzada al Pati
Manning de Barcelona i dues sessions de treball el 29 i 30 de juny a la seu de la Taula catalana per Colòmbia.
Mariela Kohon, directora de Justice for Colombia, prevista en una de les taules de debat, va anul·lar la seva
participació el dia anterior a la Jornada per malaltia.
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7. INFORME PÚBLIC.

La Taula catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia
juntament amb l’Oficina Internacional de drets humans – Acció
Colòmbia (OIDHACO) van publicar l’’informe: «Un any de l’acord
de pau a Colòmbia». Un document que avalua la
implementació dels acords de pau i l’impacte que ha tingut
sobre les vides de les colombianes i els colombians. Es tracta
d’una anàlisi d’aquells aspectes que s’ha pogut posar en marxa
i també dels reptes pendents d’assumir.
L’informe es va presentar al Parlament Europeu i també a
Barcelona, a la seu de l’Institut Català Internacional per la Pau
A Brussel·les es va celebrar el 10 d'octubre de 2017 al
Parlament Europeu la conferència "La implementació de
l'Acord de Pau a Colòmbia: avenços i reptes" en la qual van
participar: Angélica Rincón de Diálogo Intereclesial por la Paz
(DiPaz); Juan Pablo Guerrero, del Centro de Investigación y
Educación Popular (CINEP); Jomary Ortegón, del Colectivo de
Abogados; José Alvear Restrepo (CAJAR) i Hendrine Rotthier de
l'oficina d'OIDHACO.
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7. INFORME PÚBLIC.

L'esdeveniment va comptar amb la participació d'unes 40 persones, entre les quals hi havia representants de
les principals organitzacions i ONG europees que treballen a Colòmbia, la MEP Bodil Valero (Suècia, Grup
Verd), la MEP Tània González (España, GUE) i assessors polítics dels grups polítics parlamentaris GUE i els
verds i membres de les oficines dels MEPs Sabine Lösing (GUE), Alessia Maria Mosca (S&D), Martina Anderson
(GUE) i Miguel Urbán (GUE). Així mateix es va comptar amb la presència de la Representació Permanent de
Suïssa davant la UE, l'EEAS i del Ministeri de Defensa belga.
La delegació colombiana present a la Conferència va mantenir reunions amb institucions de la Unió Europea:
· Soraya Post (Suïssa), del Grup de l'Aliança Progressista de
Socialistes i Demòcrates en el Parlament Europeu.
· Refael Reig (COLAC), responsable del grup Amèrica Llatina en la
Representació permanent d'Espanya a la Unió Europea.
· Marijn Speth (delegat de COHOM i COLAC) i Lisa Maza Angulo de
la Representació permanent d'Holanda a la Unió Europea.
· Francisco Assis (Portugal), del Grup de l'Aliança Progressista de
Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu.
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· Ernest Urtasun (Estat espanyol), del Grup dels Verds/
Aliança Lliure Europea del Parlament Europeu, Blanca
de Riquer (assistent) i Gaby Kuppers (assessora)
· Oficina d'Ignazio Corrao (Itàlia), del Grup Europa de la
Llibertat i de la Democràcia Directa del Parlament
Europeu, estaven presents Rosella Culora (assistent),
Francesco i Gabriele Agnello (assessors).
· Carlos Zorrinho (Portugal), del Grup de l'Aliança
Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament
Europeu, i Filipa Range (assistent).
· Ramón Jáuregui (Espanya), del Grup de l'Aliança
Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament
Europeu.
· Carlo Bittarelli, assessor polític S&D.
· Philipp Worschitz (COHOM/COLAC), de la
Representació permanent d'Àustria a la Unió Europea

· Helge Holleck, de la representació permanent
d'Alamània a la Unió Europea.
· Oficina de Martina Anderson (Regne Unit, Grup
Confederal de l'Esquerra Unitària Europea/ Esquerra
Verda Nòrdica del Parlament Europeu) i Lynn Boylan
(Irlanda, del Grup Confederal de l'Esquerra Unitària
Europea/ Esquerra Verda Nòrdica del Parlament
Europeu). Duroyan Fertl i Breandan O Conchuir
(assistents)..
· Jamil Claude, de la Representació permanent de
Luxemburg a la Unió Europea.
· Jenny Lennung Malmqvist, de la Representació
permanent de Suècia a la Unió Europea.
· Amador Sánchez Rico (Responsable adjunt de la
divisió de Drets Humans, EEAS) i Michaela Wright
(Policy Officer Colòmbia, EEAS)
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7. INFORME PÚBLIC.

A Barcelona l'informe es va presentar el 10 d’octubre a la seu de l'ICIP amb la participació Hendrine Rotthier,
analista d'Oidhaco i Angélica Rincón representant de DIPAZ. A la conferència van assistir representants de
diferents institucions i organitzacions socials.
L'informe es va presentar també a dues xarxes nacionals de països europeus:
Plataforma alemanya – Berlín.
Presentació a la premsa el 6 de desembre i a la conferència pública el 7 de desembre amb el títol «A un
any d'acord de pau: Què ha canviat a Colòmbia?»
Plataforma Sueca – Estocolm
Conferència el dia 12 de desembre amb la participació de l'analista d'OIDHACO, Hendrine Rotthier.
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8. GRUP D'EMPRESA I DRETS HUMANS

La Taula catalana per Colòmbia ha dinamitzat juntament amb la Lafede.cat el
Grup de treball d'empreses i drets humans. El treball d'aquest grup va
permetre l'aprovació per unanimitat de la Resolució 359/XI del Parlament de
Catalunya sobre el respecte als drets humans de les empreses catalanes que
operen a l'exterior, i el seguiment a la proposta de la Generalitat de Catalunya
d'estratègia d'empresa i drets humans a Catalunya.
Les activitats destacades d'aquest grup en les que va col·laborar la Taula
catalana per Colòmbia van ser:
- El 25 d'abril de 2017 el grup va facilitar una trobada amb Danielle Auroi,
presidenta de la Comissió d'Afers Europeus de l'Assemblea Nacional
Francesa, sobre la Llei del deure de vigilància que es va aprovar a l'Assemblea
el 21 de febrer de 2017.
- El 8 de setembre de 2017 el grup va impulsar i publicar un document de
posicionament davant la proposta provisional de la Generalitat de Catalunya
d'estratègia d'empresa i drets humans a Catalunya.
- 7 de novembre de 2017 el grup va organitzar la conferència al Col·legi de
Periodistes de Catalunya "Quines són les novetats del Tractat Vinculant sobre
empreses transnacionals de l'ONU?" amb la participació del líder indígena de
l'OIA de Colòmbia, de Richar Sierra.
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9. GRUP DE TREBALL D'ARQUITECTES: ANÀLISI DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA DE BUENAVENTURA

A principis del 2017 es va crear un grup de treball
vinculat a l'ONG Arquitectura sense Fronteres per
analitzar la situació de Buenaventura i documentar el
context urbanístic: el Grup Colòmbia d'ASF Catalunya.

FOTO

El mes d'abril de 2017 una delegació d'aquest grup va
visitar la ciutat de Buenaventura amb l'objectiu de
realitzar una diagnosi de la situació urbanística de la
ciutat i realitzar un informe tècnic de la visita. Entre els
dies 18 i 25 d'abril de 2017 el grup d'arquitectes de
l'associació Arquitectura Sense Fronteres conformat
per Montse Gibert, Martha Ortiz i Carles Bonet, va
visitar la ciutat de Buenaventura per realitzar una
diagnosi de la situació d'habitatge i urbanística de la
ciutat, concretament dels barris propers a l'empresa
TCBuen.
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10. COMUNICACIÓ

Durant el 2017 s'han mantingut contactes amb periodistes i mitjans de comunicació que han publicat
diversos articles referents a activitats i gires en les que ha participat la Taula catalana per Colòmbia i també
s'ha facilitat contactes als professionals de la informació que han fet entrevistes i/o consultes a experts i
especialistes vinculats a la Taula.

FOTO

Alguns dels articles i peces realitzades amb contactes, informació o a partir d'activitats i gires en les quals ha
participat la Taula

16 febrer 2017 Revista 5W
Los indígenas expulsados por los paramilitares en
Colombia

8 març 2017 – El Mundo
La violencia contra la mujer, el punto silenciado del
acuerdo de paz
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10. COMUNICACIÓ

FOTO
13 març 2017 El Punt Avui
Filials que respectin els drets humans

8 juliol 2017 Món Possible de Ràdio 4
Qui defensa els defensors?
Amb Franklin Castañeda i Sergi Perelló

FOTO
28 juny 2017 El Nou de Granollers
L'activista colombià Franklin Castañeda demana al
ple suports al procés de pau

8 març 2017 – El Mundo
La violencia contra la mujer, el punto silenciado del
acuerdo de paz
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10. COMUNICACIÓ

A banda, a través de les xarxes socials pròpies de la
Taula catalana per Colòmbia – Facebook i Twitter- s'hi
han difós diàriament informacions relatives al procés
de pau i a la situació en matèria drets humans.

FOTO

La pàgina web (www.taulacolombia.org) s'ha
actualitzat periòdicament amb les informacions
relatives a actes i activitats que s'han dut a terme,
cartes i comunicats als quals s'han donat suport i
posicionaments de la Taula i les seves entitats
membres.
Finalment, s'ha enviat quinzenalment a la llista de
correu intern de la Taula, formada per les entitats
membres, el butlletí amb informació interna de la
Taula, les activitats que ha desenvolupat, les visites
que s'han rebut, així com articles i anàlisis sobre
l'actualitat i punts claus de la conjuntura de
Colòmbia. I de forma periòdica s'ha enviat un butlletí
informatiu a la llista externa de correu que reben 900
persones d'Espanya i Colòmbia, sobre l'actualitat
colombiana.
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11. ACTIVITAT INTERNA DE LA TAULA

Les entitats de la Taula catalana per Colòmbia s'han reunit de manera bimensual
en un total de sis reunions per planificar el treball i valorar les activitats
realitzades. Es va celebrar una reunió extraordinària per debatre el paper de la
Taula davant la nova conjuntura a Colòmbia.
Al llarg de l'any s'han organitzat també tres trobades amb Paz A la Calle Barcelona,
Húber Ballesteros ex-presoner polític, dirigent dels sindicats Fensuagro i CUT i
membre del nou partit polític i la Comisión de Verdad y Memoria de las Mujeres.
Al llarg de l'any cal destaca la incorporació a la Taula de quatre noves entitats
d'àmbit català:
La Fundación Indera, el 22 de març de 2017 entra a la Taula com a membre de
ple dret.
La Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, el 3 de maig de 2017
entrada a la taula com a membre de ple dret.
Nabowa – Xarxa per la Pau, el 19 de juliol de 2017 entra a la Taula com a
membre observador. La Xarxa està formada per tres entitats amb presència a
Catalunya: Gestapaz, Proceso de Comunidades Negras i la Xarxa Solidària
Sabadell-Colòmbia.
IAP – International Action for Peace, el 15 de novembre, entra a la Taula com a
membre observador.
BERKSHIRE UNIVERSITY | COLLEGE OF ARCHITECTURE
TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA | 2017

TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA

ACTIVITATS DE L'ENTITAT

MEMÒRIA
2017

