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1. DESTACATS DEL 2019
L'any 2019 ha estat un dels períodes més perillosos per a la defensa dels drets
humans a Colòmbia des de la signatura de l’Acord de Pau al 2016. Ha estat un
any marcat pel primer any de Govern del president Iván Duque i per la
convocatòria nacional i internacional de Paro Nacional per part de sindicats,
organitzacions estudiantils i diversos coŀlectius de la societat civil colombiana.
Durant aquest temps, el treball de la Taula s’ha centrat en la implementació de
noves aliances, l’enfortiment de les estratègies comunicatives i en afavorir el
coneixement

i

la

sensibilització

de

la

ciutadania

catalana

sobre

la

implementació de l’Acord de Pau i la situació dels Drets Humans a Colòmbia.
Un total de 14 persones defensores colombianes de drets humans han
participat

en

activitats

o

reunions

organitzades

o

facilitades

per

la

Taula. Les XVII Jornades sobre Colòmbia van ser inaugurades formalment
al Parlament català pel president d'aquesta institució i van comptar amb una
àmplia assistència de públic. El Relator Especial de Nacions Unides sobre la
situació de les persones defensores va participar a les Jornades amb una
ponència gravada.
S’han organitzat o s'ha donat suport a total de 14 actes públics, en els quals
han participat 23 participants internacionals o de Colòmbia.
S'han redactat, adherit i publicat 17 cartes i comunicats públics adreçades
a institucions i autoritats de Colòmbia, Amèrica, Europa, Estat espanyol i
Catalunya, documents volen servir d’eina de protecció per a persones
defensores en risc de mort. La Taula ha publicat o contribuït a la publicació
d’un total de 33 articles i entrevistes en mitjans de comunicació local,

nacional i internacional.
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2. LA TAULA
La tasca de la Taula es porta a
terme seguint els següents

La Taula Catalana per la Pau i els

valors:

Drets Humans a Colòmbia és un
espai de concertació d'àmbit

➢ La pau i reconciliació nacional a

català que néixer l'any 2002 i

Colòmbia tan sols es pot aconseguir a

està format per entitats diverses:

través d'una solució negociada que es

ONG, sindicats, administracions

fonamenti en l'aclariment de la

públiques i organitzacions de

veritat, en la justícia i el

segon nivell.

reconeixement del dret a la reparació
de les víctimes de violacions dels
DDHH i el dret internacional, així com

Té la missió de contribuir des de

dels seus familiars.

Catalunya a la construcció d’una
pau estable i duradora a Colòmbia

➢ L’Estat Colombià és la principal

que respecti i garanteixi els drets

instància responsable de vetllar pel

humans, acompanyant la sortida

respecte dels DDHH humans dins del

negociada i definitiva del conflicte

seu territori.

colombià a tots els seus àmbits:
➢ Des de la Taula no es dóna suport

polític, social, ambiental i armat. I

de manera directa o indirecta a cap

també visibilitzar i donar veu a les

actor armat.

entitats i persones defensores de
drets humans que treballen en la

➢ La transformació social, política i

construcció de la pau a Colòmbia.

econòmica que necessita el país ha
de tenir a la societat colombiana com

Treballa amb la visió de ser

a protagonista.

l’entitat catalana de referència en
l’àmbit de la construcció de la pau

➢ La comunitat internacional ha

i la defensa dels drets humans a

d'assumir la seva corresponsabilitat
en els factors d'internacionalització

Colòmbia per a les institucions

del conflicte.

públiques, organitzacions
mediàtiques, entitats socials i

➢ A Europa hem de vetllar per no

ciutadania tant a nivell català com

reproduir la polarització creixent a la

a nivell espanyol, europeu,

qual està sotmesa la població

multilateral i colombià.

colombiana.
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2. LA TAULA
Foro Internacional de Victimas (FIV)
Fundación Indera

La Taula al 2019 va estar

Fundació Pau i Solidaritat - CCOO

formada per un total de 29

Catalunya

entitats: 25 entitats membres i 4

Lliga dels Drets dels Pobles

entitats observadores.

Moviment per la Pau – MPDL
Mujeres Diáspora

L'any 2019, 6 noves entitats

Oxfam Intermón

d'àmbit català van entrar a

Plataforma Unitària Contra les

formar part de la

Violències de Gènere

Taula: Assemblea de Cooperació

REDS

per la Pau; Colectiva de Mujeres

Sindicalistes Solidaris – UGT

Refugiadas, Exiliadas y Migradas;

UniPau

Foro Internacional de Victimas;

Centre Delàs d'estudis per la Pau

REDS; Mujer Diáspora i UniPau.

Entitats observadores:

Agència Catalana de Cooperació al

Les entitats de la Taula son:

Ajuntament de Lleida

Desenvolupament (ACCD)

Associació Catalana per la Pau

Brigades Internacionals de Pau de

(ACP)

Catalunya-PBI Colombia

Assemblea de Cooperació per la

International Action for Peace - IAP

Pau (ACPP)

Nabowa - Xarxa per la Pau

Comissió Catalana d'Ajuda al

La Taula està enxarxada amb diferents

Refugiat

plataformes:

Colectiva de Mujeres

OIDHACO - Oficina Internacional de los

Refugiadas, Exiliadas y Migradas

Derechos Humanos - Acción Colombia.

Consell Nacional de la Joventut

Des de finals de 2017 la Taula forma

de Catalunya

part del Consell d’Administració i des

Cooperacció

del 2018 ostenta la presidència.

La Fàbric@

Xarxa catalana Teixint Resistències amb

Entrepobles

les persones defensores dels drets

Lafede.cat

humans a Amèrica Llatina.

Intersindical-CSC

Grup de treball Català d’Empreses i

Fons Català de Cooperació al

Drets Humans format per entitats de la

Desenvolupament

Taula i Lafede.cat.

Justícia i Pau
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA
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 realitza incidència, de forma coordinada amb altres
institucions i organitzacions socials catalanes, espanyoles i
europees, davant el Govern colombià per exigir el respecte als Drets
Humans de la ciutadania colombiana.
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA
3.1 ACCIONS DESTACADES

Durant el 2019 la incidència
institucional s'ha vist un any
més marcada per una activitat
parlamentària i institucional
convulsa
a
causa
de
la
conjuntura
política
a
Catalunya . Allò ha condicionat
l'activitat
que
desenvolupa
habitualment la Taula amb els
seus interlocutors polítics i
institucionals.

Tot i així, el 5 de novembre el Parlament de Catalunya va acollir la
inauguració oficial de les XVII Jornades sobre Colòmbia emmarcades en
la setmana d’activitats “DEFENSEM! Converses amb activistes pels drets
humans a Amèrica Llatina” organitzada conjuntament amb altres entitats
catalanes. El president del Parlament a més de inaugurar les jornades, va
mantenir una trobada amb la presidenta de la Taula i les persones
defensores de Colòmbia ponents a la taula inaugural. Així mateix, la
presidenta de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència va presidir la taula de debat d'aquell dia 5. El Relator
Especial de Nacions Unides sobre la situació de les persones defensores, va
intervenir a les jornades en una ponència per videoconferència.
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA
Les

9

persones

defensores

llatinoamericanes

que

van

participar a la setmana Defensem!, 6 d'elles colombianes, van

mantenir una reunió conjunta d'alt perfil amb les principals
institucions catalanes: ACCD de la Generalitat de Catalunya,
Direcció

de

Justícia

Global

i

Cooperació

Internacional

de

l'Ajuntament de Barcelona i Direcció de Relacions Internacionals
de la Diputació de Barcelona.
El mes de juliol, i durant la seva gira d'incidència a Catalunya
per denunciar la vulneració de drets provocada per l'empresa
Aguas de Cartagena - filial de la catalana Aigües de Barcelona l'advocat i defensor de drets humans Adil Meléndez va reunir-

se amb 5 representants del Parlament de Catalunya, la directora
de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ACCD- i el director de Justícia Global i Cooperació Internacional
de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta visita va tenir repercussió
en alguns mitjans de comunicació (vegeu apartat 5.3 Recull de
premsa).

Destaquem també la gira d'incidència europea realitzada per
Martha Lucía Ceballos, defensora del MOVICE i acollida al

Programa Català de Protecció temporal, entre el 4 al 8 de març amb
representacions

permanents

dels

estats

europeus

de

la

Unió

Europea i diferents mecanismes especials de Nacions Unides, amb
motiu de la reunió anual del Consell de Drets Humans de Nacions
Unides.
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA
Un
altre
moment
important va ser el 23 de
maig, amb la reunió de la
Junta
directiva
de
la
Taula
i
la
seva
coordinadora
amb
el
Conseller d’Acció Exterior
i el director general de
Cooperació
al
Desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya ,
per
tal
de
fer
una
actualització i seguiment
dels Acords de Pau i la
situació de drets humans al
país.
La Taula va facilitar així mateix altres reunions institucionals amb
representants d'organitzacions socials i colombianes expertes en la
implementació de l'Acord de Pau i la situació dels drets humans com ara:
Ninfa Cruz, representant de Corporación Social para la Asesoría y
Capacitación Comunitaria, Edinson Cuellar, Alba Teresa Higuita i Betty
Puerto representants del Foro Internacional de Víctimas, o la lideressa
Mayerlis Angarita, directora de l’organització Narrar para Vivir de la regió
de Montes de María. En xifres totals durant aquest 2019,
14 persones defensores dels drets humans representants de diferents
organitzacions socials colombianes van reunir-se amb membres del
Parlament de Catalunya, ACCD de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament
de Barcelona, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Institut
Català Internacional per la Pau -ICIP- i Casa Amèrica-Catalunya.

- 10 -

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019

3. INCIDÈNCIA POLÍTICA
3.2 COMUNICATS I DOCUMENTS PÚBLICS
Durant l'any 2019 la Taula ha redactat, s'ha adherit o publicat 17
comunicats i documents públics:
25/01/2019 Comunicat públic de condemna per l'atac de l’ELN.
20/02/2019 Carta al MAEC espanyol en el context del 40 període de
sessions del Consell de Drets Humans de NNUU: Amenaces i
desafiaments per a la construcció de la pau i l'exercici de la defensa
dels drets humans a Colòmbia.
24/04/2019 Manifest públic «Tras las flores» de Sant Jordi.
25/04/2019 Comunicat públic sobre els assassinats de líders i lideresses
a Colòmbia.
6/05/2019: Carta de preocupació pel retorn segur de Claudia Jimena
Paí, líderessa indígena Awá acollida al Programa de Protecció de
l’Ajuntament de Madrid.
13/05/2019 Comunicat internacional públic de condemna per atacs i
amenaces contra lideresses i líders afrocolombians i indígenes.
21/05/2019 Comunicat públic de condemna per l’atemptat contra la
lideressa Mayerlis Angarita i la seva família.
26/07/2019 Carta internacional de preocupació per la situació de
seguretat de la defensora de Buenaventura Danelly Estupiñan.
03/09/2019 Comunicat públic de rebuig a l'anunci de rearmament i de
compromís amb la pau i els drets humans a Colòmbia.
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA
23/09/2019 Comunicat públic conjunt de rebuig a les fumigacions
aèries amb glifossat a Colòmbia.1
15/10/2019 Comunicat públic de rebuig dels atacs contra les seus dels
partits Fuerza Alernativa Revolucionaria de Colombia, Partido
Comunista Colombiano i Unión Patriótica.
23/10/2019 Carta de preocupació per la situació de seguretat de
l'advocat i defensor dels drets humans Germán Moreno Sánchez.
24/10/2019 Carta internacional de suport a la feina del Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
29/10/2019 Comunicat internacional de suport a la renovació de la
presència de l'Oficina de l'Alta Comissionada de la ONU pels Drets
Humans a Colòmbia.
31/10/2019 Comunicat públic en solidaritat amb l'Asociación de
Cabildos Indígenas de Rotibío, Tacueyó y San Francisco “Proyecto
Nasa” i de condemna dels assassinats a la zona de Tacueyó
6/11/2019 Carta internacional a la Cort i Comissió Interamericana de
Drets Humans per reclamar mesures de protecció per al representant
legal de la Comunitat de Pau de San José de Apartadó.
21/11/2019 Comunicat públic per demanar garanties per a les
protestes socials en el marc del Paro Nacional del 21 de novembre
(adhesió comunicat OIDHACO)
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I
MEDIÀTICA
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA
4.1 GIRES I ACTIVITATS PÚBLIQUES
La Taula ha coordinat gires i/o donat suport a l’elaboració de
les

agendes

d’incidència

i

sensibilització

a

Barcelona,

Catalunya, estat espanyol i Europa de nombroses persones
defensores i activistes de Colòmbia . També ha acompanyat

l’agenda d’incidència de les persones defensores acollides al
Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels
Drets Humans.
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FEBRER
Conferència “La pau i els
drets de les víctimes a
l'exterior” emmarcada dins

d’un cicle formatiu organitzat
per IAP, amb la participació
d'Edison Cuellar advocat i
activista representant de la

Conferència

Fundació Fals Borda.

violències

«Riscos
per

lideresses

a

les

socials

a

Colòmbia»

amb

Ninfa

defensora

de

Corporación

Social

para

la

Capacitación
entitat

del

Cruz,

Asesoría

y

Comunitaria,
Casanare,

coorganitzada amb PBI.
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i

MARÇ

Activitats públiques:
«Liderazgo social y poder de la palabra – Festival de las buenas
historias» coorganitzada amb Casa Amèrica-Catalunya
«La Colombia rural y sus líderes sociales» coorganitzada amb Paz

Colombia Bcn, amb la lideressa Mayerlis Angarita directora de
l’organització Narrar para Vivir de Montes de María.
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ABRIL
Tercera assemblea de la Xarxa Teixint Resistències
per les defensores d'Amèrica Llatina .

Performance col lectiva i
participativa “Me pongo en
los zapatos de..” de denúncia

dels assassinats de líders i
lideresses socials convocada
per diferents organitzacions de

Conferència «Tras las flores

la diàspora colombiana.

de Sant Jordi» amb Guisella

Lara i Melissa Obregón
activistes colombianes de la
indústria de les flors.
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MAIG
Trobada pública en el marc de

les activitats del node de la
Comissió de la Veritat -CEV- amb
Luz Marina Monzón , directora

de la Unitat de Recerca de
Persones Desaparegudes de la
JEP i el seu equip.

Conferència «Acceso a la
Justicia Especial para la Paz»

amb Reinere Jaramillo,
magistrada del Tribunal de la
Jurisdicció Especial per a la Pau,
coorganitzada amb diferents
entitats de la Taula.
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JULIOL

Gira d'incidència coorganitzada amb Lafede.cat, amb Adil José
Meléndez, advocat defensor de víctimes de violacions de drets

humans del cas de l'empresa Aigües de Cartagena, filial d’Aigües de
Barcelona.
Reunions amb representants del Parlament de Catalunya, Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) Ajuntament de
Barcelona i organitzacions socials i persones expertes en empreses i
drets humans.
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OCTUBRE I
NOVEMBRE

Trobada interna amb Luis

Sandoval, de Redepaz, autor

del llibre “La paz naciente”.

Presentació pública de les jornades DEFENSEM! amb:
Documental “Alerta

Inauguració de l'exposició

Defensores” realitzat per

d'IAP “Lluitar per una vida

Calala i Entrepobles

més bonica i més justa:
líders i lideresses socials a
Colòmbia”.
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OCTUBRE I
NOVEMBRE

Conferència “ Combat a la impunitat corporativa des de les lluites
socials”

coorganitzat

amb

el

Grup

català

d'Empreses

i

Drets

Humans, amb les activistes: Milena Flórez del Movimiento Ríos Vivos
de Colòmbia, Anna Shahnazaryan d'Armenia, Maja Abdullah de
Palestina.

Velatón

solidari

per

les

persones

defensores

a

convocat per organitzacions de la diàspora colombiana.
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Colòmbia ,

DESEMBRE
“Impacte

Conferència

del

model energètic a Colòmbia”

dins

del

cicle

“Colòmbia:

impacte i defensa del territori”
d'Enginyeria
Amb

Sense

Milena

Fronteres.

Florez

de

Movimiento Ríos Vivos i Alicia
Valencia Cuetia de l'ACIN.

Segona

trobada

Pazífico-Barcelona

música

del

Festival

de

Pacífic

cultura

i

colombià

convocat per organitzacions de la
diàspora colombiana.
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA
4.2 JORNADES ANUALS
Durant la setmana del 4 al 8 de novembre la ciutat de Barcelona va
acollir les Jornades “DEFENSEM! Converses amb activistes pels
drets humans a Amèrica Llatina”. Les Jornades de la Taula

d'enguany
organitzada

es

van

emmarcar

conjuntament

en

amb

aquesta
altres

setmana

entitats

d'activitats

catalanes

que

acompanyen la feina de defensors i defensores de drets humans a
Amèrica Llatina: Calala Fondo de Mujeres; International Action For
Peace (IAP); Entrepobles; Plataforma Unitària contra les Violències
de Gènere (PUCVG); Suds; Brigades Internacionals de Pau de
Catalunya (PBI).

- 23 -

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019

4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA

Comunicativament, es va llençar una pàgina web específica amb tota
la informació relativa a la setmana:
http://www.defensem.org/programa/ i a través del hashtag
#Defensem! es van difondre les activitats a través de les xarxes de

Twitter i Facebook.
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA
Pel que fa a la temàtica colombiana, els dies 5 i 6 de novembre el
Parlament de Catalunya i el Pati Manning van acollir les XVII Jornades
a Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia . El

Relator Especial de Nacions Unides sobre la situació de les persones
defensores,

va

intervenir

a

les

jornades

en

una

ponència

per

videoconferència.

Els principals eixos temàtics

Les Jornades es van emmarcar en

abordats van ser els mecanismes

el tercer any de la

d'autoprotecció

implementació de l'Acord de

de

les

organitzacions colombianes i les

Pau firmat entre l'estat colombià

experiències

i les FARC-EP.

de

protecció

internacional a Europa; els èxits
i reptes en la protecció de les

El XV Fòrum contra les

persones

la

violències de gènere organitzat

publicació

per la Plataforma Unitària Contra

presentació

defensores;
de

la

i

“ Programes d'acollida temporal

les Violències de Gènere (PUCVG),

a l'exterior. Guia pràctica per a

va comptar amb diferents

defensors i defensores de drets

activitats protagonitzades per

humans” .

defensores de drets humans
colombianes.
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA
Un total de 11 representants colombianes i internacionals van
participar en les diferents taules de debat:

Leire Lasa, CEAR-Euskadi.

Ana María Rodríguez , Comisión

Coordinadora del Programa Basc

Colombiana de Juristas, entitat

de Protecció per a Defensores i

membre

Defensors de Drets Humans.

Defensores.

Ana María Hernández , directora

Irene

Consorcio

l’Asociación Campesina del Valle

Oaxaca

de

Mèxic;

del

Programa

Ramírez,

Somos

presidenta

de

Philippa Cooper, University of York,

del Río Cimitarra.

coordinadora

Carlos

Morales,

Defender Hub.

Acción

Humanitaria

Adriana Benjumea, directora de

Convivencia y la Paz del Nordeste

la Corporación Humanas,

Antioqueño.

Natalia Álvarez de la Corporación

Olga Araújo, Asociación para la

Colectiva Justicia Mujer,

Investigación

Hermelinda

de

Human

Simón

Rights

de

la

Asociación de Mujeres Aq'ab'a de
Guatemala i Telma Iris Pérez de la
Red de Sanadoras del Feminismo
Comunitario de Guatemala.
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NOMADESC.

y

Corporación

Acción

por

la

Social

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019

4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA
Es

va

comptar

actuacions

amb

culturals

les

També es va realitzar un taller

de

intern

amb

les

persones

Marta Gómez i Paola Arias,

defensores

convidades

cantants

jornades

altres

radicades

colombianes
a

Barcelona,

i

la

facilitació d'una taula rodona
per

la

periodista

Patricia

Simón.

- 27 -

i

a

acollides

les
a

diferents programes de protecció
temporal facilitat per l'expert en
Colòmbia, Vicent Vallies.
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA
La setmana Defensem! va concloure amb un diàleg públic entre
diverses de les persones convidades i la periodista Mònica

Terribas i un concert multitudinari en el que van participar més
de 1.000 persones.
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Durant

el

mitjans

2019

de

s'han

mantingut

comunicació

que

contactes

han

amb

publicat

periodistes

diversos

i

articles

referents a activitats i gires en les que ha participat la Taula
catalana per Colòmbia. Així mateix, s'ha facilitat contactes als

professionals de la informació que han fet entrevistes i/o consultes a
persones expertes i especialistes vinculades a la Taula.
S’han publicat i/o contribuït

S'ha reforçat el treball d'aquesta

a la publicació d’un total de

àrea amb l'elaboració del Pla de

33 articles i entrevistes en

Comunicació

mitjans

del pla de formació interna per a

de

local,

comunicació

nacional

i

la

preparació

i

les entitats membres de la Taula.

internacional . La Taula ha

En aquest sentit, el mes de juliol la

difós

Taula

setmanalment

xarxes

socials

a

una

les

mitjana

va

d'estiu

realitzar

com

a

la

part

1ª

del

Escola
pla

de

d’entre 12 articles relacionats

formació interna i en la qual van

amb

de

les

participar diverses entitats de la

persones

defensores

a

Taula. També el mes de desembre

Colòmbia

i

la

general
humans

situació

de
al

la
pau

situació

la

i

representants

país.

drets
La

Taula

va

facilitar

que

d'organitzacions

membres participessin al taller de

informació s’ha difós a través

portaveus

de 5 canals de comunicació.

Lafede.cat.
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5.1 CANALS DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONALS
Durant els 12 mesos s’han publicat setmanalment a les xarxes
socials

una

mitjana

de

12

articles

relacionats

amb

la

implementació de l'Acord de Pau, la situació de drets humans i
l’actualitat colombiana . A banda de les informacions de premsa

s'han difós informes, documents i recursos elaborats per entitats
colombianes, catalanes o en coŀlaboració sobre la situació de pau
del país. També s’ha donat cobertura a comunicats i cartes que
s’han

fet

arribar

a

les

institucions

colombianes,

europees

o

internacionals.
La Taula per Colòmbia ha facilitat informació de qualitat i de forma
diària sobre la situació de les persones defensores a Colòmbia a
través de 5 canals de comunicació diferents:

Facebook i twitter

han difós diàriament informació relativa a

l’actualitat política i social de Colòmbia, a la implementació de
l’Acord de Pau i els factors que hi intervenen. També s'han compartit
articles d’opinió d’analistes, coŀlectius colombians i membres de la
Taula

així

com

també

recursos,

estadístiques.
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informes,

investigacions

i
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Al canal de Youtube s'han publicat 4 vídeos realitzats per la Taula de

salutació i suport a esdeveniments internacionals i a Colòmbia:

III Trobada europea
d'organitzacions de solidaritat
amb la Comunitat de Pau de San
José d'Apartadó.

Suport a assemblea anual i demanda
de garanties per a les dones
defensores dels drets humans i

Acte públic de presentació a
Bogotà de l’informe del Centro
Nacional de Memòria Històrica "Y
a la vida por fin daremos todo.
Memorias de las y los
trabajadores y extrabajadores

lideresses socials de Montes de María,
Vídeo promocional de les jornades
DEFENSEM! els mesos d'octubre i
novembre.

de la agroindustria de la palma
de aceite en el Cesar" i de suport

als sindicats víctimes d'aquest
cas. .

Durant

aquest

període

la

nova

pàgina

Taula (www.taulacolombia.org) ha estat en

web

de

la

procés d'actualització

per tal de facilitar una millor difusió del treball i activitats de les
entitats que formen part de la Taula i el contacte amb la societat
civil, entitats socials i mitjans de comunicació.
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S'han realitzat un total de 9 enviaments del butlletí extern de la
Taula als gairebé 800 contactes de la llista de difusió de la Taula, a

més de 3 enviaments especials en ocasió de: la conferència de la
magistrada de la JEP Reinere Jaramillo, les XVII Jornades de la Taula
i l'entrada del nou any.

5.2 CAMPANYES DE COMUNICACIÓ ESPECÍFIQUES
XVII

Jornades

sobre

Colòmbia

els

mesos

d'octubre

i

novembre
L'esforç comunicatiu de la Taula i de les organitzacions convocants
de la setmana Defensem! va ser particularment important i va
comptar amb diferents productes i peces comunicatives:

Vídeo promocional de les
jornades DEFENSEM!

Va tenir 1.376
visualitzacions de 1.196
usuaris.
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Web pròpia Defensem!

Es va crear la web defensem.org amb informació del programa de les
jornades,

bios

de

les

defensores,

informació

sobre

les

entitats

organitzadores.exposició i notícies (cròniques de les jornades).
La web va rebre 2.146 visites de 1.171 usuaris únics que van visitar 9.341
pàgines internes.

Vídeo presentació d'experiències de protecció temporal en Europa
en castellà i anglès. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?

v=Trqdz86qpoI&feature=emb_logo
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Impacte,

dades

de

visualització

i

seguiment

de

fabebook live, Twitter i Youtube

Facebook

Es van realitzar 36 publicacions
que van tenir un abast de 21.290
impressions.
Les

publicacions

1.260

interaccions

van

generar

(comentari,

like, clic, compartir post…)
Instagram. Es van publicar 42

posts.
Twitter

Els tweets van obtenir 100.600
impressions durant el període
de la campanya. Van rebre:
- 177 clicks
- 894 likes
- 617 retweets
- 74 replies

Recull de premsa. Vegeu l'apartat 5.3 Recull de premsa
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Campanya “Acció Urgent. Per risc de la seguretat de les
lideresses de Buenaventura” el mes de febrer:

Alarma

pel

risc

de

seguretat

de

les

lideresses

afrocolombianes Danelly Estupiñán i Leyla Andrea

Arroyo. La

campanya va comptar amb els elements: difusió per xarxes del
perfil, la relació amb les entitats de la Taula i les reunions fetes
amb el Parlament, administracions catalanes i de Barcelona;
creació d’un GIF animat; difusió d’imatges i materials generats
per les anteriors visites de les lideresses a Barcelona.

Campanya “#Vínculos caso Villarejo con Colombia” el mes
de març

Amb informació i imatges sobre la relació de l'anomenat “Cas
Villarejo” i el Grup Marítim TCB, de qui depèn les filials de
Barcelona (TCB) i de Buenaventura, Colombia (TCBuen).La web de
LaFede.cat va publicar una notícia sobre el cas: «Una empresa
catalana denunciada al Parlament, vinculada al cas Villarejo».
http://www.lafede.cat/es/una-empresa-catalana-denunciada-alparlament-vinculada-al-cas-villarejo/
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Campanya #EnEuropaPor el mes d'abril

Amb motiu de la trobada de més de 75 representants de la societat
civil colombiana, europea i internacional a Brusseŀles per avaluar la
greu situació de drets humans a Colòmbia i per alertar la UE i els
Estats europeus sobre la manca d'implementació de l'Acord de Pau
entre les FARCEP i el Govern colombià. La campanya, en la qual la
Taula va participar activament, va tenir ressò en 6 mitjans de
comunicació d'abast internacional (vegeu a continuació recull de
premsa)
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5.3 RECULL DE PREMSA
S’han publicat i/o contribuït a la publicació d’un total de 33 articles i
entrevistes

en

mitjans

de

comunicació

local,

nacional

i

internacional :
6/02/2019 Xarxanet. «Exigeixen al govern de Colòmbia que no trenqui els
acords de pau amb l’ELN »http://xarxanet.org/internacional/noticies/exigeixen-

al-govern-colombia-que-no-trenqui-el-dialeg-de-pau-amb-leln
28/02/2019 Xarxanet «Ninfa Cruz: ‘Demano la llibertat per a totes les dones
preses de Colòmbia’»

http://xarxanet.org/internacional/noticies/ninfacruzdemanolallibertattoteslesdo
nespresesdecolombia
20/03/2019 Xarxanet «Festival de les Bones Històries: conflicte dones i
resistència»

http://xarxanet.org/agenda/festivaldelesboneshistoriesconflictedonesiresistencia
3/04/2019 El Espectador. «Organizaciones sociales denunciarán en Bruselas
falta de implementación del acuerdo de
paz» https://www.elespectador.com/noticias/nacional/organizaciones-sociales-

denunciaran-en-bruselas-falta-de-implementacion-del-acuerdo-de-pazarticulo-848441
4/04/2019 ElHeraldo. “La paz en Colombia está en peligro”, denuncian
organizaciones de Derechos Humanos en Bruselas»

https://www.elheraldo.co/colombia/la-paz-en-colombia-esta-en-peligrodenuncian-organizaciones-de-derechos-humanos-en-bruselas

- 38 -

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019

5. COMUNICACIÓ
4/04/2019 DW. «Colombia: “si no hay justicia especial para la paz, habrá
Corte Penal Internacional”»

https://www.dw.com/es/colombia-si-no-hay-justicia-especial-para-la-pazhabrá-corte-penal-internacional/a-48207841
5/04/2019 l’avenir.net. «À Bruxelles, des associations lancent un cri
d’alarme pour la paix»

https://m.lavenir.net/cnt/dmf20190404_01318661/a-bruxelles-des-associationslancent-un-cri-d-alarme-pour-la-paix
goto=%2fcnt%2fdmf20190404_01318661%2fa-bruxelles-des-associationslancent-un-cri-d-alarme-pour-la-paix
5/04/2019 LaLibre.be. «Le cri d’alarme de 75 ONG pour la paix en Colombie »
https://www.lalibre.be/international/le-cri-d-alarme-de-75-ong-pour-la-paix-encolombie-5ca62d439978e26333437855
6/04/2019 Telesur. «Movimientos sociales de Colombia denuncian a Duque
en Bélgica »

https://www.telesurtv.net/news/colombia-paz-parlamento-europeo-bruselas20190406-0017.html
19/04/2019 El Periódico. «Mayerlis Angarita anima a las mujeres
colombianas a ocupar espacios de poder»

https://www.lavanguardia.com/vida/20190419/461727686970/mayerlis-angaritaanima-a-las-mujeres-colombianas-a-ocupar-espacios-de-poder.html
19/04/2019 COPE «Mayerlis Angarita anima a las mujeres colombianas a
ocupar espacios de poder»

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/mayerlis-angarita-anima-lasmujeres-colombianas-ocupar-espacios-poder-20190419_397915
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21/04/2019 EcoDiario.es «Denuncian las condiciones precarias de
cultivadoras de rosas en Latinoamérica»

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9833359/04/19/Denunci
an-las-condiciones-precarias-de-cultivadoras-de-rosas-enLatinoamerica.html
21/04/2019 La Vanguardia. «Denuncian las condiciones precarias de
cultivadoras de rosas en Latinoamérica»

https://www.lavanguardia.com/vida/20190421/461765387598/denuncian-lascondiciones-precarias-de-cultivadoras-de-rosas-en-latinoamerica.html
21/04/2019 El Periódico «Denuncian las condiciones precarias de
cultivadoras de rosas en Latinoamérica»

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190421/denuncian-lascondiciones-precarias-de-cultivadoras-de-rosas-en-latinoamerica-7417402
22/05/2019 Ràdio Terrassa. "Josep Ramon Jiménez a sicom.cat: "Els
grans terratinents colombians volen tapar la boca als defensors dels
drets humans"

https://www.ivoox.com/josep-ramon-gimenez-a-sicom-cat-els-gransterratinents-audios-mp3_rf_36262224_1.html
23/05/2019 La Directa. «320 líders socials assassinades en menys d'un
any i mig a Colòmbia»

https://directa.cat/320-lideresses-socials-assassinades-en-menys-dun-any-imig-a-colombia/
30/05/2019 Diari ARA. «Mayerlis Angarita: «La paraula cura, i explicar el
dolor és una forma de resistència »

https://www.ara.cat/societat/MAYERLISANGARITA-paraula-explicar-dolorresistencia_0_2243775608.html
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22/07/2019 Eldiario.es “La realidad de las mujeres colombianes refugiades
y exiliades en España: precariedad, enfermedades psicológicas y
vulnerabilidad a la violència de genero”

https://www.eldiario.es/cv/Refugiadas-colombianas-dura-realidadEspana_0_923207811.html
13/09/2019 Xarxanet “Les organitzacions socials, bri d’esperança per la
pau a Colòmbia”

http://xarxanet.org/projectes/noticies/les-organitzacions-socials-bridesperanca-la-pau-colombia?fbclid=IwAR0KZWpqjGd78M_wlNKcqVdQCec9v_xTs7f43f1ybz23frJyoq-ohi-V0k
15/09/2019 Món Possible. El defensor colombià Adil Meléndez denuncia
que Aguas de Cartagena (vinculada a aigües de Barcelona) no es fa
responsable del dany causat a la Rocha

https://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-14-setembre2019/5386511/
29/10/19 AmecoPress "Cómo proteger a quien protege los Derechos
Humanos, la piedra angular de Defensem!

https://www.amecopress.net/Como-proteger-a-quien-protege-los-DerechosHumanos-la-piedra-angular-de-Defensem
04/11/09 La Independent de Gràcia "Les jornades Defensem! arriben a
l'Espai Jove La Fontana"

http://www.independent.cat/2019/11/04/les-jornades-defensem-arriben-alespai-jove-la-fontana/
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5/11/19 La Vanguardia "El Parlament acoge unas jornadas con activistas
por los DDHH en Latinoamérica"

https://www.lavanguardia.com/politica/20191105/471416630691/el-parlamentacoge-unas-jornadas-con-activistas-por-los-ddhh-en-latinoamerica.html
5/11/19 Parlament: "Inaugurades al Parlament les jornades "Defensem!
Converses amb activistes pels drets humans a l'Amèrica Llatina"

https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?
p_id=270364551
9/11/09 RTVE
https://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-9-novembre2019/5437971/
11/11/09 La Vanguardia "Activistas latinoamericanas denuncian ante la UE
el aumento de feminicidios"

https://www.lavanguardia.com/politica/20191111/471526345644/activistaslatinoamericanas-denuncian-ante-la-ue-el-aumento-de-feminicidios.html
16/11/09 Xarxanet "Presentació de les Jornades Defensem"
https://xarxanet.org/agenda/presentacio-de-les-jornades-defensem
20/11/09 Catalunya Plural "Desde el feminisme comunitari territorial, el
nostre cos ha de ser el primer territori de defensa"

https://catalunyaplural.cat/es/desde-el-feminismo-comunitario-territorialnuestro-cuerpo-ha-de-ser-el-primer-territorio-de-defensa/
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25/11/09 El diari de la Sanitat "Desde el feminisme comunitari territorial,
el nostre cos ha de ser el primer territori de defensa"

https://diarisanitat.cat/des-del-feminisme-comunitari-territorial-el-nostrecos-ha-de-ser-el-primer-territori-de-defensa
29/11/2019 El Salto Diario “Hidroituango: la destrucción del territorio
como negocio”

https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/hidroituango-la-destruccion-delterritorio-como-negocio
7/12/2019 RTVE.es “Megaproyecto Hidroituango en Colombia”
https://www.rtve.es/alacarta/audios/solidaridad/solidaridad-megaproyectohidroituango-colombia-7-12-19/5461366/
7/12/2019 ElDiario.es “Esta activista ambiental fue sacada de Colombia
por el sistema de protección catalán para salvar su vida”

https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/activista-ambientalColombia-acogida-proteccion_0_971153350.html
11/12/2019 ElDiario.es “La activista ambiental de Colombia acogida por el
sistema de protección catalán”

https://www.dailymotion.com/video/x7ov0s1
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Les entitats de la Taula catalana per Colòmbia s'han reunit de
manera bimensual en un total de 6 reunions plenàries per
planificar el treball i valorar les activitats realitzades. El mes

de desembre es va realitzar una reunió de planificació del Pla de
Treball 2020 de la Taula.

Al llarg de l'any s'han fet trobades amb les persones defensores
participants al Programa de Protecció Català: Martha Lucía

Ceballos,

del

MOVICE,

Milena

Flórez,

vicepresidenta

del

Movimiento Rios Vivos Colombia, així com Alicia Valencia, guàrdia
indígena i membre de l’Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca (ACIN).
També, i durant aquet any 2019, 6 entitats d'àmbit català s’han
incorporat formalment a la Taula:

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas
Foro Internacional de Victimas (FIV)
REDS
Mujer Diáspora
UniPau

- 45 -

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019

6. ACTIVITAT INTERNA
S'ha fet un èmfasi important en la realització d'accions
emmarcades en el Pla de comunicació de la Taula. D'una

banda, s'ha posat en marxa un calendari compartit entre
les entitats membres, a través del qual s'ha pogut coordinar
d'una millor manera les activitats previstes durant tot l'any.
Per altra banda, la Taula ha impulsat un espai de formació i
aprenentatge per donar eines d'anàlisi i discurs compartit a
les entitats.
Finalment, durant l'any 2019 s'ha treballat en l'elaboració i
renovació de continguts de la nova web de la Taula , que

com a novetat incorporarà dos apartats d'actualitat i de
premsa que donaran més visibilitat a les entitats membres.
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