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1. DESTACATS DEL 2018  

Durant aquest any, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a

Colòmbia ha aconseguit desenvolupar de forma satisfactòria un seguit

d’actuacions per mobilitzar la ciutadania i institucions de Barcelona i

Catalunya per tal d’acompanyar internacionalment l’Acord de Pau a

Colòmbia i enfortir els esforços internacionals de protecció dels drets

humans en aquest país. 

S’han publicat, en coordinació amb la plataforma europea OIDHACO, dos
informes sobre  Pau i els drets humans a Colòmbia que han tingut

incidència i repercussió internacionals. Les presentacions dels 2 informes va

ser acompanyades per dues gires d’incidència de 4 destacats defensors de

drets humans a Catalunya, estat espanyol i Europa: 
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«Informe de la situació de drets humans a Colòmbia 2013-2017.
Plataformes i organitzacions internacionals. Informe per a l’Examen
Periòdic Universal Colòmbia» elaborat per primera vegada per un

conjunt de 48 organitzacions internacionals, coordinades per OIDHACO

i amb el suport i contribució de la Taula.

«Com protegim qui defensa els drets humans a Colòmbia.
Aportacions de veus expertes en el marc de la implementació de
l'Acord de Pau» que va ser presentat públicament a Colòmbia amb la

participació del Relator Especial de NNUU sobre la situació de les

persones defensores, Michel Forst, autor d’un dels capítols de l’informe.



Entre març i setembre de 2018, 20 Ajuntaments i Consells comarcals de

Catalunya van aprovar mocions de suport a les persones defensores a
Colòmbia.

La Taula ha coordinat les gires i/o donat suport a l’elaboració de les

agendes d’incidència i sensibilització a Barcelona, Catalunya, estat
espanyol i Europa de 20 persones defensores i activistes de Colòmbia. Ha

acompanyat, així mateix, l’agenda d’incidència de les persones defensores

acollides al Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels

Drets Humans. A Catalunya ha facilitat la celebració de reunions i

interlocucions amb representants d’institucions públiques i grups

parlamentaris.
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El 18 i 19 d’octubre, l’Espai Francesca

Bonnemaison va acollir les XVI Jornades
sobre Colòmbia, amb un programa on es

va posar les dones colombianes al centre,

com a protagonistes necessàries per a la

implementació de l’Acord de Pau amb

enfocament de gènere i amb la

participació de dones polítiques, juristes,

acadèmiques, periodistes, de coŀlectius

feministes, de moviments de víctimes,

líders socials i defensores dels drets

humans.



1. DESTACATS DEL 2018  

La Taula ha difós informació diària i de qualitat a través de 6 canals de
comunicació que arriben a més de 3.600 persones. Ha redactat, s’ha

adherit i publicat 17 cartes i comunicats adreçades a autoritats

internacionals,de Colòmbia i Europa, documents que volen servir d’eina de

protecció de persones defensores en risc de mort. Ha contribuït i/o facilitat

així mateix, la realització de 31 articles i entrevistes en 24 mitjans diferents

de comunicació sobre la temàtica de pau i drets humans a Colòmbia.
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Durant el primer semestre de 2018 la Taula va realitzar una avaluació
institucional estratègica i operativa del treball dels últims 5 anys, que

va evidenciar la necessitat de la seva l’existència d’aquest espai de

coordinació i al mateix temps va realitzar recomanacions per aconseguir-ne

una major rellevància. Amb base en aquesta avaluació, es va realitzar

també un exercici participatiu de replantejament estratègic, base per a la

construcció del pla estratègic 2019-2021 i el pla operatiu 2019. En aquest

sentit, la comunicació de la Taula ha estat reforçada i millorada a partir de

la contractació d’una persona responsable d’aquesta àrea que ha

desenvolupat una estratègia de comunicació interna i externa per a la

entitat. 

Finalment, cal destacar que un alt percentatge d’entitats que formen
part de la Taula, el 85%, participen de forma activa en reunions i

activitats organitzades per la Taula o bé, han coordinat activitats, redacció

de documents, gires i/o actes públics.



2. LA TAULA

La Taula Catalana per la Pau i els

Drets Humans a Colòmbia és un

espai de concertació d'àmbit

català que néixer l'any 2002 i està

format per entitats diverses: ONG,

sindicats, administracions

públiques i organitzacions de

segon nivell.

Té la missió de contribuir des de

Catalunya a la construcció d’una

pau estable i duradora a Colòmbia

que respecti i garanteixi els drets

humans, acompanyant la sortida

negociada i definitiva del conflicte

colombià a tots els seus àmbits:

polític, social, ambiental i armat. I

també visibilitzar i donar veu a les

entitats i persones defensores de

drets humans que treballen en la

construcció de la pau a Colòmbia.

Treballa amb la visió de ser

l’entitat catalana de referència en

l’àmbit de la construcció de la pau

i la defensa dels drets humans a

Colòmbia per a les institucions

públiques, organitzacions

mediàtiques, entitats socials i

ciutadania tant a nivell català com

a nivell espanyol, europeu,

multilateral i colombià.
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Fa feina seguint els següents

valors:

➢ La pau i reconciliació nacional a

Colòmbia tan sols es pot

aconseguir a través d'una solució

negociada que es fonamenti en

l'aclariment de la veritat, en la

justícia i el reconeixement del dret

a la reparació de les víctimes de

violacions dels DDHH i el dret

internacional, així com dels seus

familiars.

➢ L’Estat Colombià és la principal

instància responsable de vetllar

pel respecte dels DDHH humans

dins del seu territori.

➢ Des de la Taula no es dóna

suport de manera directa o

indirecta a cap actor armat.

➢ La transformació social, política i

econòmica que necessita el país

ha de tenir a la societat

colombiana com a protagonista.

➢ La comunitat internacional ha

d'assumir la seva

corresponsabilitat en els factors

d'internacionalització del conflicte.

➢ A Europa hem de vetllar per no

reproduir la polarització creixent a

la qual està sotmesa la població

colombiana.
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2. LA TAULA

La Taula està formada per 19 entitats
membres i 4 entitats observadores
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Ajuntament de Lleida

Associació Catalana per la Pau

Comissió Catalana d'Ajuda al

Refugiat

Consell Nacional de la Joventut

de Catalunya

Cooperacció

La Fàbric@

Entrepobles

Lafede.cat

Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament

Fundación Indera

Fundació Pau i Solidaritat -

CCOO Catalunya

FundiPau

Intersindical-CSC

Justícia i Pau

Lliga dels Drets dels Pobles

Moviment per la Pau - MPDL

Oxfam Intermón

Plataforma Unitària Contra les

Violències de Gènere

Sindicalistes Solidaris - UGT

Agència Catalana de Cooperació

al Desenvolupament

Brigades Internacionals de Pau

de Catalunya-PBI Colombia

International Action for Peace -

IAP

Nabowa - Xarxa per la Pau

La Taula està enxarxada amb

diferents plataformes

OIDHACO - Oficina

Internacional de los Derechos

Humanos -Acción Colombia.

Des de finals de 2017 la Taula

forma part del Consell

d’Administració i des del 2018

ostenta la presidència d'aquesta

xarxa europea 

Xarxa catalana Teixint

Resistències amb les persones

defensores dels drets humans a

Amèrica Llatina

Grup de treball Català

d’Empreses i Drets Humans

format per entitats de la Taula i

Lafede.cat.  

https://www.oidhaco.org/
https://www.teixintresistencies.org/
https://alertadh.org/qui-som/
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Des dels seus inicis, la Taula s'ha configurat com una plataforma 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 i espanyoles i europees,  davant el Govern colombià per

exigir el respecte als Drets Humans dels colombians i de les colombianes.



3. INCIDÈNCIA POLÍTICA 
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3.1 ACCIONS DESTACADES 

Una de les principals activitats realitzades durant el 2018 va ser l’elaboració

i publicació de l'informe "Com protegim qui defensa els drets humans a
Colòmbia. Aportacions de veus expertes en el marc de la
implementació de l'Acord de Pau" que analitza la situació de les

persones defensores de drets humans a Colòmbia després de la signatura

dels Acords de Pau. Aquesta publicació va ser elaborada conjuntament

amb la plataforma europea OIDHACO. (Vegeu capítol 4.3)

L’informe va ser presentant al juny i juliol del 2018 en 3 països europeus, el

Parlament europeu i a la capital colombiana i va comptar amb la

participació de 2 destacades persones defensores de drets humans i

autores de 2 dels capítols de la publicació: Leyla Arroyo del Proceso de

Comunidades Negras i Juan Carlos Guevara del Programa Somos

Defensores: Berlín, el 12 de juny, Barcelona, el 15 de juny, Parlament

europeu el 21 de juny, a la ciutat de Brusseŀles  el 20 de juny i Bogotà el 31

de juliol.  En aquesta última presentació pública a Colòmbia va participar

el Relator Especial de Nacions Unides sobre la situació de les
persones defensores dels drets humans, Michel Forst, autor d’un dels

capítols de l’informe. 

L’objectiu de l'acte era fer pressió al Govern colombià perquè permetés la

visita oficial del Relator Especial Forst. També era una de les

recomanacions principals de l’informe de la Taula. Finalment,aquesta

visita es va produir entre el 20 de novembre i 3 de desembre de 2018.

https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2020/02/2018-C%C3%B3mo-protegemos-a-quienes-defienden-los-derechos-humanos-en-Colombia.pdf
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Al voltant de 380 persones van participar als actes públics d’Europa i

Colòmbia i 11 articles i entrevistes en mitjans de comunicació es van fer

ressò de l’informe i de la gira d’incidència que va acompanyar la seva

presentació.

Durant aquestes presentacions, les 2 persones defensores de gira per

Europa van reunir-se amb 7 representants de Grups Parlamentaris
catalans, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, 18

representants del Parlament Europeu, representacions permanents dels

estats a la UE i el Servei d'Acció Exterior de la UE i amb 3 diputats i

representants del Ministeri d’Exteriors alemany. 
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Una  altra  activitat  important  del  2018  va  ser  la  publicació ,  en  el  marc

de  l ’Examen  Periòdic  Universal  al  Consell  de  Drets  Humans  de  NNUU ,

del  document  «Informe de la situació de drets humans a
Colòmbia 2013-2017. Plataformes i  organitzacions internacionals.
Informe per a l ’Examen Periòdic Universal Colòmbia»  elaborat  per

primera  vegada  per  un  conjunt  de  48  organitzacions  internacionals ,

coordinades  per  OIDHACO  i  amb  el  suport  i  contribució  de  la  Taula .

3. INCIDÈNCIA POLÍTICA

El  mes  d ’abril  de 2018 ,  la

Taula  conjuntament  amb  PBI ,

va  organitzar  la  gira de 2
defensores de drets humans
a Barcelona i  Madrid. 

Erika Gómez Ardila ,

secretaria  executiva  del

Comité  Permanente  por  la

Defensa  de  los  Derechos

Humanos  i  la  l ideressa

indígena  Jakeline Romero
Epiayu ,  integrant  de  Fuerza  de

Mujeres  Wayuu ,  que  van

reunir-se  amb  8  representants

del  MAEC  espanyol ,  Congrés

de  Diputats ,  Ajuntament  de

Madrid  i  Generalitat  de

Catalunya .
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Una conseqüència directa d ’aquesta gira d ’incidència va ser l ’enviament
d ’una carta signada per una vintena d ’organitzacions al Ministre
d ’Exteriors espanyol amb demandes concretes sobre les
recomanacions i preguntes per a l’Examen Periòdic Universal de
Colòmbia. Espanya va realitzar 4 recomanacions a Colòmbia durant la
sessió de l ’EPU i 3 d ’aquestes recomanacions van ser als àmbits que la
carta demanava (impunitat , persones defensores , drets de les dones).

 

Entre març i setembre de 2018 , 20 ajuntaments i consells comarcals
de Catalunya van aprovar mocions de suport a les persones
defensores a Colòmbia . Les mocions van se promogudes per la Taula ,

Amnistia Internacional i el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament . Els ajuntaments són : Bordils , Blanes , Castellcir ,
Castellar del Vallès , Cerdanyola , Font Rubí , Gelida , Granollers , CC Garraf ,
L ’Hospitalet , Masnou , Setcases , Pardines , Paret del Vallès , CC Alt
Penedès , Sant Cugat , Sant Boi , Sant Sadurní , Terrassa i Vilafranca .

3. INCIDÈNCIA POLÍTICA
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA

A més , la Taula va facilitar trobades entre institucions i representants
d’organitzacions socials colombianes expertes en la implementació
de l’Acord de Pau i la situació de drets humans amb l ’objectiu
d 'actualitzar les institucions públiques sobre el seguiment al procés de
pau amb informació experta i de primera mà .  Es van facilitar diferents
reunions amb representants institucionals del govern de l ’estat espanyol ,
el Parlament català , l 'Ajuntament de Barcelona , la Generalitat de
Catalunya i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament .

Entre el 8 i 10 d ’octubre , les 6
defensores colombianes
participants a les XVI jornades
sobre Colòmbia , Victoria
Sandino, Claudia Mejía,
María Cristina Obregón,
Mayerlis Angarita, Liza
García Reyes i Martha
Ceballos es van reunir amb
representants de 5 Grups
Parlamentaris de la Comissió
d ’Acció Exterior Relacions
Internacionals i Transparència
del Parlament de Catalunya i
la Regidora de feminismes i
LGTBI de l 'Ajuntament de
Barcelona . 



MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

- 14 -

3. INCIDÈNCIA POLÍTICA

La Taula realitza un seguit d 'actuacions en favor de la pau amb justícia
social i d 'una solució política negociada a Colòmbia , com ara ,

comunicats públics, cartes de denúncia o de suport a les
organitzacions colombianes que posteriorment fa arribar als governs ,

membres dels parlaments , institucions i mitjans de comunicació : 

3.2 COMUNICATS PÚBLICS  

02/01/2018  Comunicat internacional contra l 'atac de paramilitars a
membres de la comunitat de pau de San José de Apartadó

30/01/2018 Carta a la Comissió Interamericana de Drets Humans per les
garanties de seguretat per a la Comunitat de Pau de San José de Apartadó

01/02/2018   Comunicat internacional de denúncia de l 'assassinat del líder
social de Buenaventura , Temístocles Machado

07/02/2018   Carta de preocupació per la seguretat dels defensors de drets
humans Sr . Posu i Sr . Gomez Ayala

15/02/2018  Comunicat públic perquè el govern colombià i l 'ELN reprenguin
els diàlegs

22/02/2018 Carta al Govern espanyol perquè es comprometi amb un Tractat
Vinculant a Nacions Unides 

27/03/2018    Carta a la Cort Constitucional de Colòmbia perquè mantingui
les garanties de les consultes populars

27/04/2018 .  Preocupació per la situació de la Sra . Sara Liliana Quiñonez i la
Sra . Tulia Maris Valencia , defensores de drets humans

08/05/2018   Carta al Ministeri d 'Exteriors espanyol en relació a l 'Examen
Periòdic Universal a què se sotmetrà Colòmbia
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA

3.2 COMUNICATS PÚBLICS  

22/05/2018   Comunicat internacional per la situació que viu la població
afectada pel projecte d 'Hidroituango i el Moviento Ríos Vivos
d 'Antioquia

28/06/2018 Declaració pública de les organitzacions i plataformes
reunides a la Trobada estatal per la solidaritat i la pau a Colòmbia

20/07/2018   Preocupació per la seguretat de líders socials i
sindicalistes

07/08/2018  Comunicat de rebuig i condemna de la massacre a El Tarra ,

Catatumbo

22/08/2018 Acció urgent per la Comunitat de Pau de San José de
Apartadó

17/10/2018 Comunicat públic de la Taula sobre la independència i
l 'autonomia de la Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP) a Colòmbia

6/11/2018 Carta de preocupació adreçada a les Cort i Comissió
Interamericana de DH sobre mesures de protecció per al representant
legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

21/11/2018 Carta a la Cort Constitucional de Colòmbia amb soŀlicitud de
selecció i tutela del cas de la comunitat San José de Apartadó .
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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 .



GENER

Prevenció de violències masclistes en
entorns juvenils

9 de gener de 2018 – Conversatori
amb la Corporació Mujeres Amiga
Joven de Medellín (Colòmbia), la
Plataforma Unitària contra les
violències de gènere (Prou Violència)

i la participació de la Fundació
Indera , Trama , Associació Cúrcuma ,

Mujeres Pa 'lante , Gredi Dona i Tamaia
Viure Sense Violència . 

Presentació del llibre "Colombia . La
paz naciente"

16 de gener de 2018 – Acte amb
l ’autor , Luis Ignacio Sandoval ,
director de l ’Associació d ’Estudis
Polítics Democracia Hoy . Amb la
participació de Yezid Arteta ,

exguerriller de les FARC i
investigador per la pau , i Rafael
Grasa , professor de Relacions
Internacionals a la UAB

Inauguració de l ’exposició
«Desenterrant memòries»

23 de gener de 2018 – Inauguració
de l ’exposició pictòrica
«Desenterrant memòries» de l ’artista
Inty Maleywa , excombatent de les
FARC . A l ’acte , moderat per Roc
Padró de la Fundación Tejipaz , han
participat en Juan Viatela de
l ’Observatori ADPI i Nora Miralles
del Centre Delàs . Ha tingut lloc als
Amics de les Arts i Joventuts
Musicals de Terrassa .
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FEBRER
Cinefòrum "Frontera invisible"

16 de febrer de 2018 – Projecció del
documental «Frontera invisible» de
Nico Muzi i Nicolás Richat , dins el
cicle d ’Alimentum , de projecció de
documentals i debats que analitzen
l ’impacte del canvi climàtic sobre
l ’alimentació . 

«Frontera Invisible»,  relata el
fenomen de l ’acaparament de terres
que ha provocat la indústria de l ’oli
de palma i les repercussions que té
sobre el conflicte armat en aquest
país . Al debat posterior han
participat Silvia Irene Berrocal ,
defensora dels drets humans a
Apartadó , acollida en el marc del
Programa català de protecció de
defensors i defensores de drets
humans de la Generalitat de
Catalunya ; i el Harrinson Cuero és
ecòleg , especialista en dret
ambiental i membre del Procés de
Comunitats Negres (PCN) a
Colòmbia .
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Foro Internacional por la Paz en
Colombia 

La Taula participa com a ponent al
"Foro Internacional por la Paz en
Colombia" celebrat a Mèrida
(Extremadura) i organitzar per
l 'associació Ayujara i l 'associació
AECOS , amb el suport de l 'Agència
Extremenya de Cooperació
Internacional pel Desenvolupament

. 



MARÇ

"Reconstruir Colòmbia després dels
acords de pau"

14 de març de 2018 – Participació
d ’Alejandra Duran , membre de
l ’Observatori per l ’Autonomia i els
Drets dels Pobles Indígenes (ADPI) a
l ’acte "Reconstruir Colòmbia després
dels acords de pau", organitzat per
Esplgues Viva i dinamitzat per la
periodista Ruth Gumbau , en el marc
del projecte "Diàlegs sota la sorra".

Programa de protecció de persones
defensores de DDHH

23 de març de 2018 – Acte de
presentació del Programa Català de
Protecció de defensors i defensores
de drets humans , amb la presència
dels defensors Silvia Berrocal i
Edilberto Daza i el responsable de la
secretaria d 'Igualtat , Migracions i
Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya , Oriol Amorós . A
l 'esdeveniment també hi han
participat membres de la Taula
Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia , de l 'Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament , i membres de les
entitats acollidores : International
Action for Peace (IAP) i Oxfam
Intermón .
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ABRIL

Gira en el marc de l 'EPU de
Colòmbia a les NNUU
 

4 d 'abril de 2018 – En el marc de
l 'Examen Periòdic Universal , van
visitar l 'estat espanyol Èrika Gómez ,

advocada i membre del Comitè
Permanent per la Defensa dels Drets
Humans (CPDH) i la Jakeline
Romero , lideressa indígena del
poble wayúu , membre de
l 'organització Sütsuin Jieyuu Wayúu . 

A Madrid i a Barcelona es van reunir
amb responsables de diferents
d 'institucions .
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Centre Nacional de Memòria
Històrica . Parlem de memòria i exili
 

Abril de 2018–  Sessió formativa
sobre memòria i exili a Colòmbia
amb el Vladimir Rodríguez ,

representant del Centro Nacional de
Memoria Històrica a Colòmbia . 



MAIG

 Diàlegs feministes decolonials : estratègies des del Sud i del Nord 

26 de maig- Xerrada sobre casos de resistència pacífica a Colòmbia amb la

Rosalba Velasco , lideressa indígena i representant de l 'Associación de

Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) 

La Rosalba va portar a terme una gira a Catalunya amb el suport de

l 'Observatori ADPI . 
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JUNY

Que la pau no costi la vida !

15 de juny de 2018 - Acte de

presentació pública de l 'informe

sobre persones defensores "Cómo

protegemos quienes defienden los

derechos humanos en Colombia"

amb la Leyla Arroyo del Proceso de

Comunidades Negras -Pcn , i el

Carlos A . Guevara del Programa

Somos Defensores . 

Acte coorganitzat amb l 'Institut

Català Internacional per la Pau -

ICIP .  
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Trobada amb el Renzo Garcia

20 de juny de 2018 – Conversatori

amb el Renzo Garcia membre del

Comitè Ambiental en defensa de la

vida al Tolima , sobre la situació de

les consultes populars a Colòmbia 

 pel que fa els projectes d 'indústries

extractives . 



Acte a Bogotà amb el relator de les NNUU ,

Michel Forst

31 de juliol de 2018 - Acte de presentació

de la publicació "Cómo protegemos
quienes defienden los derechos humanos
en Colombia" al Centre Cultural Gabriel

García Márquez de Bogotà , amb la

presència del Relator Especial de les

Nacions Unides a Colòmbia , Michel Forst i

representants de IAP , Mundubat , Amnistia

Internacional i Solsoc . 

La presentació va tenir lloc en el marc del

conversatori “Defensoras y Defensores de

Derechos Humanos en Procesos de

Construcción de Paz”, organitzat per

l ’Institut d ’Estudis Polítics i Relaciones

Internacionals (IEPRI) de la Universitat

Nacional de Colòmbia en coordinació amb

el Programa Somos Defensores , la

Coordinació Colòmbia-Europa-Estats Units

(CCEEU), Peace Brigades International

(PBI), la Comissió Colombiana de Jurists

(CCJ) el Coŀlectiu d ’Advocats José Alvear

Restrepo (CAJAR) i la Comissió

Intereclesial de Justícia i Pau . 

JULIOL
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Acció pública "Velatón y

movilización por la vida" 

6 de juliol de 2018  – Performance

en resposta als assassinats de líders

i lideresses i persones defensores de

Drets Humans a Colòmbia , que va

ser co-organitzat amb diferents

coŀlectius de persones colombianes

a Catalunya . 



Performance participativa "Me pongo en los zapatos de líderes y lideresas

sociales en Colombia" 

7 d 'agost de 2018  –Performance en denúncia dels assassinats ocorreguts  a

Colòmbia . Co-organitzat amb diferents coŀlectius de persones colombianes a

Catalunya .  

AGOST 
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SETEMBRE

Gira i acte públic "Líderes ambientales y conflictos  territoriales"

28 de setembre de 2018 – Conversatori amb la Francia Márquez lideressa

afrocolombiana i portaveu del Proceso de Comunidades Negras (PCN). 

Acte organitzat a l 'espai Contrabandos amb  l ’Institut de Ciència i Tecnologia

Ambientals de la UAB .
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OCTUBRE

Cinefòrum "Chocolate de Paz"

4 d ’octubre de 2018 – Projecció del

documental «Chocolate de Paz» y

posterior coŀloqui amb José Roviro

López i Levis Flores , membres de la

Comunitat de San José de Apartadó .

On queden els drets humans quan

es tracta de benefici empresarial? 

29 d ’octubre de 2019 - Conferència

pública amb el grup de treball sobre

empresa i drets humans amb la

participació de la Danelly Estupiñan ,

defensora colombiana , membre del

Proceso de Comunidades Negras  a

Buenaventura (Colòmbia) i dona

acollida al Programa de Protecció

del País Basc .  
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Gire i acte públic "Resistencia 

 campesina en medio de la guerra

en Colombia"

 

4 d 'octubre de 2018  – Gira i acte

públic amb  la participació del José

Roviro López i el Levis Flores ,

representants de la Comunitat de

Pau de San José de Apartadó .

Projecció del documental

«Chocolate de Paz» y posterior

coŀloqui amb José Roviro López i

Levis Flores , membres de la

Comunitat de San José de Apartadó .



OCTUBRE

Formació Fokus 

Octubre 2018  – Sessió de formació

de presentació de l 'informe de la

missió internacional de verificación

de la situació de les dones a

Tumaco (Nariño) amb  Ana Milena

González , directora a Colòmbia de

Fokus , Foro de Mujeres y Desarrollo . 

Gira d 'incidència d 'ASCAMCAt i

Coorporación Alterpaz 

 31 d 'octubre - Gira a Catalunya del

Juan Carlos Quintero , vicepresident

de l 'Associació Campesina del

Catatumbo - ASCAMCAT , i de

l 'Oneida Giraldo , representant de la

Corporación Alterpaz . 

Gira organitzada amb la coordinació

i el suport de IAP . 
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Acte públic "Contribucions de

l 'Economia Solidària a la Pau a

Colòmbia"  

 

26 d 'octubre  – Conferència amb el

Luis Alfredo Cadena , representant

de Convergencia Alternativa Social y

Solidaria por la Paz , y Mario Anatole

Vega de Comuntour . 

Activitat coorganitzada amb La

F@brica .
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA 

4.2 JORNADES ANUALS 

El 18 i 19 d’octubre, l’Espai Francesca Bonnemaison va acollir les XVI Jornades
sobre Colòmbia, amb un programa on es va posar les dones colombianes al

centre, com a protagonistes necessàries per a la implementació de l’Acord de Pau

amb enfocament de gènere.
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA 

4.2 JORNADES ANUALS 

Van ser dos dies de diàleg i formació amb la presència de lideresses

colombianes que van aportar la seva saviesa i experiència des de diferents

àmbits . Dones polítiques , juristes , acadèmiques , periodistes , de col�lectius
feministes, de moviments de víctimes, lideresses socials i defensores

dels drets humans . Una trobada per reflexionar també sobre la justícia
transicional des de la perspectiva feminista i per exposar els reptes de

les dones colombianes per construir la pau als territoris .

Va destacar la presència (per videoconferència) de la senadora i ex-

comandant de les FARC , Victoria Sandino. A les Jornades hi van participar

de forma presencial la directora de Sisma Mujer , Claudia Mejía ; l ’activista

del moviment LGTBI , Liza García , Martha Ceballos , del Movimiento de

Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE); María Cristina Obregón ,

responsable d ’educació política de la Organización Femenina Popular (OFP)

de la regió del Magdalena Medio , i Mayerlis Angarita Robles , directora de

Narrar para Vivir . 
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA 

4.3 PUBLICACIONS

El mes de juny es va publicar l 'informe “Com protegim qui defensa els
drets humans a Colòmbia. Aportacions de veus expertes en el marc de
la implementació de l'Acord de Pau" que analitza la situació de les

persones defensores de drets humans a Colòmbia després de la signatura

de l ’Acord de Pau . La publicació descriu els factors que generen la

violència contra aquestes persones i analitza les mesures de protecció .  

L ’informe va ser realitzat amb aportacions de diferents actors i des de

diferents perspectives : societat civil colombiana , Govern colombià ,

comunitat internacional , etc i inclou l 'aportació del Relator Especial de

NNUU sobre la situació de les persones defensores de drets humans ,

Michel Forst . També conté una anàlisi diferenciada de la situació i reptes

de les dones defensores . 

La publicació va ser

presentada en 3

països europeus i a

la capital

colombiana (Vegeu

capítol 3 .1) i es va

treballar i publicar

en coordinació amb

OIDHACO .  

https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2020/02/2018-C%C3%B3mo-protegemos-a-quienes-defienden-los-derechos-humanos-en-Colombia.pdf
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA 

4.3 PUBLICACIONS

Una altra publicació important del 2018 i en el marc de l ’Examen Periòdic

Universal al Consell de Drets Humans de NNUU , va ser «Informe de la
situació de drets humans a Colòmbia 2013-2017. Plataformes i
organitzacions internacionals. Informe per a l’Examen Periòdic
Universal Colòmbia» elaborat per primera vegada per un conjunt de 48

organitzacions internacionals , coordinades per OIDHACO i amb el suport i

contribució de la Taula .

L ’informe va ser redactat durant el segon semestre de 2017 i finalitzat a

l ’octubre d ’aquell any . Va ser presentat públicament el 4 d’abril de
2018 en webs i xarxes socials d ’organitzacions de 12 països europeus ,

coincidint amb la pre-sessió que Colòmbia va mantenir davant el

Consell de Drets Humans . Durant els mesos previs , el document també

va ser utilitzat en reunions d ’incidència amb autoritats i institucions de

diferents països .
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5. COMUNICACIÓ  

Durant el 2018 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 .

S ’han publicat i/o contribuït a

la publicació d ’un total de 31
articles i entrevistes en
mitjans de comunicació
local , nacional i internacional . 

També s 'han publicat 10
articles i mencions en

butlletins i canals de

comunicació d 'altres

organitzacions catalanes i

colombianes .

La Taula ha difós
setmanalment a les xarxes
socials una mitjana d’entre
12 articles relacionats amb la

situació de les persones

defensores a Colòmbia i la

situació general de pau i drets

humans al país . La informació

s ’ha difós a través de 6 canals

de comunicació .
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5. COMUNICACIÓ  

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 dels Acords de
Pau 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 .

Facebook i twitter 

Han servit per publicar al llarg del període i amb una periodicitat diària ,

notícies relacionades amb l ’actualitat política i socials de Colòmbia , així

com informacions relatives a la implementació de l ’acord de pau , els

factors que hi intervenen , els reptes i les incerteses . També articles

d ’opinió d ’analistes , col∙lectius colombians i membres de la Taula ; i

recursos , publicats , informes , investigacions i estadístiques . 

Així mateix , s ’han denunciat els assassinats de persones defensores de

drets humans i líders i lideresses socials , així com campanyes de difusió

pròpies .

Llista interna de correu 

Per als membres de la Taula que han difós de forma puntual informacions

en profunditat i sensibles en relació amb la situació de pau al país .
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5. COMUNICACIÓ  

5.1 CANALS DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONALS  

Butlletí intern

Canal de Youtube  

Al canal també s ’hi han publicat

els vídeos : Promoció de les XVI
Jornades de la Taula “Les dones ,

protagonistes de la Pau a

Colòmbia”; Vídeo de la

presentació a Bogotà de la

publicació “Como protegemos a
quines defienden los derechos
humanos en Colombia” amb la

presentació del Relator Especial

de les Nacions Unides a

Colòmbia .

10 butlletins amb notícies i informació relacionada amb la implementació

de l ’Acord de pau i les negociacions .

Butlletí extern 

Un total 8 butlletins externs enviats a 800 destinatàries amb notícies i

informació relacionada amb la implementació de l ’Acord de pau i les

negociacions . 2 butlletins especials per l ’activitat de “Colòmbia a examen”

d ’abril i la presentació de la publicació “Cómo protegemos a quienes

defienden los derechos humanos en Colombia” de juny .

Creació i difusió de materials

audiovisuals , majoritàriament

l ’espai d’entrevistes “Escoltem”.

Entrevistes a : Edilberto Daza

defensor de drets humans i del

territori i membre de la Fundació

DHOC i de AGROGUEJAR ; Sílvia

Irene Berrocal , líder social , membre

de la Fundació Forjando Futuros i

impulsora de COMUPAZ ; Jakeline

Romero , indígena wayú , defensora

dels drets humans i integrant de

Sütsuin Jieyuu Wayúu (Força de

Dones Wayú).
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5. COMUNICACIÓ  

5.2 RECULL DE PREMSA 

S ’han publicat o contribuït a la publicació d ’un total de 30 articles i
entrevistes en mitjans de comunicació local , nacional i internacional :

19/01/2018 Ràdio Estel
«El Procés de pau a Colòmbia va per llarg per la seva complexitat»
http ://www .radioestel .cat/noticia_extendida .php?idnot=5069

19/01/2018 Món Terrassa
L'indígena Inty Maleywa parla de la lluita per la terra a Colòmbia
http ://elmon .cat/monterrassa/cultura/lartista-indigena-inty-maleywa-

parla-terrassa-lluita-terra-colombia 

24/01/2018 Diari Malarrassa
Inty Maleywa: “S’ha volgut tergiversar la història de la repressió a les
comunitats indígenes de Colòmbia”
https ://malarrassa .cat/2018/01/24/inty-maleywa-sha-volgut-tergiversar-la-

historia-de-la-repressio-a-les-comunitat-indigenes-a-colombia/

24/01/2018 terrassadigital.cat
Una exposició als Amics de les Arts repassa el conflicte colombià amb
dibuixos d’una exguerrillera
http ://terrassadigital .cat/una-exposicio-als-amics-de-les-arts-repassa-el-

conflicte-colombia-amb-dibuixos-duna-exguerrillera/

24/01/2018 Diari Món Terrasa
Inty Maleywa i la lluita per la terra a Colòmbia en una exposició a
Terrassa
http ://elmon .cat/monterrassa/cultura/lartista-indigena-inty-maleywa-

parla-terrassa-lluita-terra-colombia-2
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12/02/2018 Catalunya Radio
«Colòmbia: el llarg camí postinfern»
http ://www .ccma .cat/catradio/alacarta/mapamundi/colombia-el-llarg-

cami-postinfern/audio/990727/

27/02/2018 iSabadell
«Edilberto Daza, defensor dels drets humans a Colòmbia: “la
guerra és un negoci”» 

http ://www .isabadell .cat/persones/edilberto-daza-defensor-dels-drets-

humans-a-colombia-la-guerra-es-un-negoci/

09/04/2018 La Vanguardia
Activistas colombianas ven "tambalearse" el acuerdo de paz por
las elecciones
http ://www .lavanguardia .com/politica/20180409/442378099134/activist

as-colombianas-ven-tambalearse-el-acuerdo-de-paz-por-las-

elecciones .html

09/04/2018 El Periódico
Activistas colombianas ven "tambalearse" el acuerdo de paz por
las elecciones
https ://www .elperiodico .com/es/sociedad/20180409/activistas-

colombianas-ven-tambalearse-el-acuerdo-de-paz-por-las-elecciones-

6744821

10/05/2018 RNE «Reportajes cinco continentes»
http ://www .rtve .es/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/reportajes-

5-continentes-colombia-derechos-humanos-10-05-18/4597602/

10/05/2018 La Independent
«Colombia s’examina de DDHH avui 10 de maig i escull president
el 27»
http ://www .laindependent .cat/index .php?

option=com_content&view=article&id=7715 :colombia-sexamina-de-

ddhh-avui-10-de-maig-i-escull-president-el-27&catid=153 :drets-de-les-

dones&Itemid=220&lang=ca



5. COMUNICACIÓ

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

- 37 -

26/05/2018 Hemisferia.cat
«La pau encara no ha arribat a Colòmbia»
https ://hemisferia .cat/la-pau-encara-no-ha-arribat-a-colombia/

26/05/2018 Catalunya Radio, programa Solidaris
«Oh, Europa! Balanç de les ONGs un any abans de les eleccions
europees»
http ://www .ccma .cat/catradio/solidaris/

14/06/2018 Contagio Radio
«¿Cómo proteger a los líderes sociales y defensores de DD.HH en
Colombia?»
http ://www .contagioradio .com/como-proteger-a-los-lideres-sociales-y-

defensores-de-dd-hh-en-colombia-articulo-53882/

17/06/2018 TV3
Telenotícies cap de setmana migdia
http ://www .ccma .cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-

cap-de-setmana-migdia-17062018/video/5772280/

20/06/2018 Hemisferia.cat
«De la negritud a l’afrocolombianitat al Pacífic: cinc segles
d’aportacions i negacions»
https ://hemisferia .cat/de-la-negritud-a-lafrocolombianitat-al-pacific-

cinc-segles-daportacions-i-negacions/

23/06/2018 La Jornada
«El govern català no facilita el control de l’acció exterior de les
empreses»
https ://www .diarijornada .coop/economia/20180623/govern-catala-no-

facilita-control-accio-exterior-empreses#.WzI51sJklPA .twitter
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07/07/2018 Món possible (Ràdio4)
Entrevista a Leyla Arroyo i Carlos Guevara
http ://www .rtve .es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-

somorrostro/4649152/

24/07/2018 Neues deutschland - Sozialistische Tageszeitung
«Wir müssen am Frieden festhalten»
https ://www .neues-deutschland .de/artikel/1095167 .widerstand-der-

afrokolumbianer-innen-wir-muessen-am-frieden-festhalten .html?

action=print

31/07/2018 Universitat Nacional
«Asesinato y persecución de líderes sociales es deliberado»
http ://agenciadenoticias .unal .edu .co/detalle/article/asesinato-y-

persecucion-de-lideres-sociales-no-es-deliberado .html

01/08/2018 El Espectador
“Los líderes sociales no son enemigos del Estado”: Michel Forst
https ://colombia2020 .elespectador .com/pais/los-lideres-sociales-no-

son-enemigos-del-estado-michel-forst

01/08/2018 El Tiempo
«ONU pide combatir impunidad en crímenes contra líderes
sociales»
https ://www .eltiempo .com/amp/justicia/conflicto-y-narcotrafico/onu-

pide-combatir-impunidad-en-crimenes-contra-lideres-250528

02/08/2018 Latinamericanpost
"Las personas defensoras son las voces en donde no hay Estado":
Relator especial de la ONU
https ://latinamericanpost .com/index .php/es/derechos-humanos-

latinoamerica/22415-las-personas-defensoras-son-las-voces-en-donde-

no-hay-estado-relator-especial-de-la-onu



5. COMUNICACIÓ

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

- 39 -

17/10/2018 Entrevista de Mònica Terribas a El Matí de Catalunya
Ràdio. Victoria Sandino (FARC): «El procés de pau a Colòmbia està
en crisi pels incompliments de l’Estat» 
https ://www .ccma .cat/catradio/alacarta/el-mat-de-catalunya-

rdio/victoria-sandino-farc-el-procs-de-pau-a-colmbia-est-en-crisi-pels-

incompliments-de-lestat/audio/1016923/

17/10/2018 Entrevista a La Directa «Colòmbia té forces
reaccionàries molt poderoses treballant per evitar que passi la
pàgina de la guerra» 
https ://directa .cat/victoria-sandino-colombia-te-forces-reaccionaries-

molt-poderoses-treballant-per-evitar-que-passi-la-pagina-de-la-

guerra/

18/10/2018 Diari Jornada «Les dones protagonitzen la pau a
Colòmbia»  https ://www .diarijornada .coop/mon/20181018/dones-

protagonitzen-pau-colombia

18/10/2018 El País – Blog Paz en construcción «La paz de las
mujeres» https ://blogs .elpais .com/paz-en-construccion/2018/10/la-

paz-de-las-mujeres .html

28/10/2018 TN cap de setmana de TV3 «De la selva colombiana a
senadora» 
https ://www .ccma .cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/de-la-selva-

colombiana-a-senadora/video/5794605/

31/10/2018 La Vanguardia. Entrevista a Victoria Sandino a «Nadie
firma la paz para acabar en una cárcel»
https ://www .lavanguardia .com/internacional/20181031/452661289609/e

ntrevista-victoria-sandino-farc-colombia .html

06/12/2018 La Independent
«Construcció de la Pau i activistes amenaçades a Colòmbia»
http ://www .laindependent .cat/index .php?

option=com_content&view=article&id=7984%3Aconstruccio-de-la-pau-

i-activistes-amenacades-a-colombia&catid=152%3Aviolencia-

destat&Itemid=224&lang=ca
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Al mes de febrer 2018 i en el marc de

la visita de la Comissió de Comerç

Internacional del Parlament Europeu

(INTA) a Colòmbia , des de la Taula es

va liderar una campanya d’incidència

política via xarxes socials

focalitzada als europarlamentaris

que participaven en aquesta comissió

de l ’INTA amb especial atenció als

catalans i europeus centrada en 9

demandes específiques .

5.3 CAMPANYES DE COMUNICACIÓ  

Al mes d 'abril i principis de maig i en el marc de l 'Exàmen Periòdic

Universal (EPU) la Taula va fer una campanya d’incidència via

xarxes socials , en col∙laboració amb les entitats membres de la

Taula i d 'OIDHACO , per visualitzar l 'incompliment de Colòmbia de les

seves obligacions en matèria de Drets Humans . Específicament   en

els drets de les dones , la lluita contra la impunitat , la relació de les

empreses i la vulneració dels humans i la situació de les persones

defensores de drets humans .  
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Durant el primer semestre de 2018 la Taula va dur a terme una

avaluació externa institucional estratègica i operativa del treball

realitzat durant els últims 5 anys amb l ’objectiu de millorar la qualitat i

la capacitat transformadora de la Taula . Aquesta feina va ser

desenvolupada per la consultora «Enclave, evaluación y enfoque de

derechos».
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Enclave va realitzar el seu treball entre els mesos de febrer i juliol 2018

i va presentar les seves conclusions el 4 de juliol en una reunió plenària

de la Taula . Algunes de les conclusions més rellevants van ser :

La necessitat d 'adaptació i reorientació del treball de la Taula per

poder respondre adequadament a la nova conjuntura , destacant

la necessitat de : generar un nou mapa de relacions , articular un

nou discurs orientat a l 'acció , generar un major grau de

rellevància de la Taula com a espai de referència i articulació .

La millora de la qualitat de la participació de les entitats

membres de la Taula , destacant la necessitat de : aprofitar més i

millor l 'especialització de les entitats membres ; dissenyar

mecanismes de seguiment i avaluació que permetin el

mesurament regular dels efectes de les seves actuacions , la

rendició de comptes , la incidència social i la comunicació ;

mantenir el paper protagonista de la Secretaria Tècnica en termes

de coordinació , articulació , generador de sinergies i catalitzador

d 'iniciatives ; incrementar el grau d ’institucionalitat de les entitats

membres i de la capacitat de representació de la Taula per part

d ’aquestes .
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Amb base en les recomanacions sorgides de l ’avaluació externa , es va

realitzar un exercici participatiu de replantejament estratègic a

partir de diverses reunions i  2 tallers participatius amb les entitats de

la Taula durant el  mes de setembre 2018 . Durant el procés es va

identificar la necessitat de construir a curt i mig termini :

1 . Un pla de participació que identifiqui mecanismes i espais de

participació

2 . Un mapeig d'actors que identifiqui noves entitats susceptibles

de convertir-se en entitats de la Taula o per establir noves

coŀlaboracions .

3 . Un pla de finançament que identifiqui noves fonts de

finançament

4 . Un sistema de monitoratge lligat a la consecució dels

objectius .
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L ’avaluació externa també va permetre treballar el Pla de

Comunicació de l’entitat pels pròxims anys. Es van realitzar un

total de 3 sessions participatives amb les persones responsables

de comunicació d 'entitats de la Taula que van permetre la

redacció d ’un primer document amb les principals línies

d 'actuació . 

El document inclou dos nivells de comunicació , el de la

comunicació interna (orientat a la coordinació i harmonització ,

amb eines , canals i responsables) i el de la comunicació externa

(orientat a incrementar la rellevància als mitjans i a la ciutadania ,

amb prioritats clares de públics i missatges).

A més , aquestes sessions van permetre la creació i consolidació

del grup de treball de comunicació que treballarà de manera

estable en el futur .




