
 
 
 

La Delegació catalana a Colòmbia constata una “lògica 
de guerra” en la repressió de les manifestacions 

pacífiques del Paro Nacional 
 

 
• L’informe La violència de la Força Pública vulnera els drets 

fonamentals en les protestes del Paro Nacional, assegura que 
“a Colòmbia no es garanteix el dret a la protesta pacífica, 
pensament crític, oposició democràtica i d'informació” 
 

• El document inclou una cinquantena de recomanacions al 
Govern i Estat colombià, al Govern i Congrés d'Espanya, a la 
Generalitat i Parlament de Catalunya i al Consell i Parlament 
Europeu 

 
• Tres integrants de la delegació presenten les conclusions 

diumenge 17 d’octubre en el marc del Congrés Mundial de Pau 
a Barcelona 

 
 

Barcelona, 15 d’octubre de 2021 
 
La violència de la Força Pública vulnera els drets fonamentals en les protestes 
del Paro Nacional, és l’informe de la Delegació catalana que va visitar Colòmbia 
a finals del mes de juny de 2021, dos mesos després de l’inici del Paro Nacional. 
El Paro va començar el 28 d'abril amb manifestacions generalitzades i 
mobilitzacions massives per tot el país, sobretot en entorns urbans, per part de 
diferents sectors de la societat civil, especialment joves. 
 
La presentació del document serà el pròxim diumenge 17 d’octubre a les 10:30 
del matí en el marc del Congrés Mundial de Pau, a càrrec de tres integrants 
de la delegació: Maria Dantas, diputada al Congrés de Diputats; David Llistar, 
director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de 
Barcelona i Betty Puerto, de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia. I també comptarà amb la presència de Franklin Castañeda, de la 
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos i un líder comunitari i social de 
la "Primera Línia" de Cali. 
 
L’informe fa una anàlisi de riscos que constata que Colòmbia pateix febleses 
democràtiques perquè no garanteix drets bàsics com el de la vida, la 
integritat, la llibertat d'expressió, de reunió i manifestació pública, o el dret a la 



 
 

terra i el territori, i a la consulta prèvia, lliure i informada, que són precisament  
elements claus per a les garanties de no repetició contingudes a l'Acord de Pau 
signat fa cinc anys. El document inclou una aproximació molt acurada a la 
repressió de les manifestacions del Paro Nacional fent menció especial a la 
militarització de les ciutats, la violència policial, la violència sexual, les 
desaparicions forçades I el paramilitarisme urbà en el marc de la protesta. 
 
Juntament amb les conclusions es recullen una cinquantena de recomanacions 
al Govern i a l’Estat colombià però també al Govern i Congrés d’Espanya, a la 
Generalitat i al Parlament de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, als governs 
locals i, finalment al Consell i al Parlament Europeu. 
 
La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, formada per 31 
entitats catalanes i que aquest any celebra el seu 20è aniversari, va impulsar la 
delegació catalana formada per parlamentàries, institucions i organitzacions 
socials. 
 
Els membres de la missió van ser Maria Dantas, diputada al Congrés espanyol 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Aurora Madaula, secretària segona de la 
Mesa de Parlament de Catalunya i diputada de Junts per Catalunya, i les 
diputades del Parlament de Catalunya, Basha Changuerra de la Candidatura 
d’Unitat Popular i Jéssica González d’En Comú Podem. 
 
En l’àmbit institucional, en va formar part Marta Grau, coordinadora de 
Comunicació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya, i David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Per part de les organitzacions socials i en representació a la Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Jordi Campabadal, del sindicat 
Intersindical-CSC i Àngel Crespo, de l’Associació Catalana per la Pau. També 
Juan Manuel Àvila, del Col·lectiu Maloka. Durant l’estada a Colòmbia, la 
delegació catalana va tenir acompanyament permanent d’International Action for 
Peace (IAP) i puntualment de Peace Brigades International (PBI) entitats 
observadores de la Taula Catalana per Colòmbia. 
 
 

 
L’informe està embargat fins DIUMENGE 17 D’OCTUBRE A LES 13H. 

 
Més informació i gestió d’entrevistes 

Maria Manyosa Masip 
comunicacio@taulacolombia.org 

679528577 – 643326331 
 

 


