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1.DESTACATS DEL 2020
El 24 de novembre de 2020 es van
complir 4 anys de la signatura de l'Acord
de Pau per a la terminació del conflicte i
la construcció d'una pau estable i
duradora a Colòmbia. Enguany, la Taula
ha centrat la seva activitat en donar
suport a la implementació integral
d'aquest Acord, que és crucial per
transitar cap a un país més igualitari i
democràtic que superi la situació
estructural de violència i la crisi
humanitària i de drets humans.

Així per exemple, les mesos d'abril i
maig, tot just al començament de la
pandèmia,
16
institucions,
administracions públiques i grups
parlamentaris
van
reaccionar
públicament a la situació d'inseguretat
de persones defensores i líders i
lideresses socials i a l'agreujament de
les dinàmiques del conflicte, després
de les mesures adoptades pel Govern
colombià per fer front a la crisi del
Covid19.

En aquest sentit, diferents instàncies
nacionals i internacionals, entre elles la
Missió de Verificació del Consell de
Seguretat de Nacions Unides, han
evidenciat una falta de compromís del
Govern
de
Colòmbia
amb
la
implementació integral de l'Acord.
També s’ha alertat que la gestió
governamental de la situació provocada
per la pandèmia mundial del Covid19,
s'ha vinculat a l'establiment d'un marc
jurídic regressiu i limitador del respecte
als drets humans.

El 26 de novembre, la Comissió
d’Acció Exterior del Parlament català
va aprovar una important Resolució
sobre Colòmbia que constata la
necessitat que el Govern colombià
implementi de manera integral l’Acord
de Pau i que dóna suport al Sistema
Integral de Veritat, Justícia, Reparació
i Garanties de No Repetició i a la
important tasca realitzada per les
persones defensores.

La Taula ha treballat per a incidir davant
aquesta situació, i així s'han aconseguit
10 iniciatives de 19 diferents institucions
públiques i grups parlamentaris de
Catalunya i l'estat espanyol, que criden
l'atenció sobre aquesta problemàtica a
Colòmbia.
.
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Altres iniciatives importants en el marc
del Parlament de Catalunya van ser:
l'aprovació el 25 de juny de la
Resolució de suport a les persones
defensores d'Amèrica Llatina, resultat
d'un any de treball conjunt amb les
entitats
de
la
Xarxa
Teixint
Resistències; i el registre el 2 de juliol,
per part de 5 grups parlamentaris,
d'una Proposta de Llei per crear a
Catalunya un centre d'empreses i
drets humans, iniciativa impulsada
amb el Grup català d’empreses i drets
humans.
Un altre objectiu de la Taula durant el
2020, ha estat consolidar-se com a
referent sobre Colòmbia per als mitjans
de comunicació de Catalunya. D’aquesta
manera, la Taula ha estat font
d’informació o referència en un total de
33 articles, reportatges i entrevistes de
diferents
mitjans
de
comunicació,
agències de notícies i canals de difusió.
També ha publicat un total de 24
comunicats, cartes i notes de premsa que
visibilitzen les principals preocupacions
en matèria de drets humans i
d’implementació del procés de pau.

Al llarg d’aquests mesos, la Taula ha
desenvolupament
14
activitats
públiques
i
gires
d’incidència
conjuntament amb altres entitats. La
principal ha estat la celebració de les
XVIII Jornades “l'Economia Social i
Solidaria a Colòmbia: Pau amb justícia
social” realitzades els mesos d'octubre i
novembre en el marc de la Fira
d’Economia Solidària de Catalunya.
Internament, la Taula ha donat la
benvinguda a 3 entitats que s'han
incorporat com a nous membres: el
Centre Delàs d’Estudis per la Pau, i
l’Ajuntament de Barcelona, a través de
la Direcció de Justícia Global i
Cooperació,
i
l’Institut
Català
Internacional per la Pau de la
Generalitat de Catalunya, aquestes 2
últimes en qualitat de membres
observadors.

Aquest esforç comunicatiu s'ha reflectit
també en campanyes específiques en
xarxes socials i canals corporatius, que
ajuden a aconseguir una major incidència
institucional, social i mediàtica. Entre
aquestes
campanyes
destaquem
#MujeresSembrandoPaz.
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2. LA TAULA
La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia és un espai
de concertació d'àmbit català que va néixer al 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.
La Taula al 2020 va estar formada per un total de 31 entitats: 24 entitats
membres i 7 entitats observadores. Al llarg d'aquest any, 2 noves entitats
van entrar a formar part de la Taula: el Centre Delàs d’Estudis per la Pau,
que va formalitzar la seva adhesió com a membre de ple dret el mes de
gener, i l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Justícia
Global i Cooperació, qui al setembre es va incorporar com a membre
observador. L’Institut Català Internacional per la Pau, de la Generalitat de
Catalunya va sol·licitar així mateix la seva adhesió com a membre
observador, i aquesta es va formalitzar el mes de gener de 2021.
El 2020 també es va destacar a nivell intern per la reactivació de l’activitat
sobre Colòmbia d’alguns membres històrics de la Taula, com ara
l’Ajuntament de Lleida, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o
Sindicalistes Solidaris de la UGT de Catalunya.
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2. LA TAULA
D'aquesta manera les entitats membres de ple dret de la Taula són:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ajuntament de Lleida
Assemblea de Cooperació per la Pau
Associació Catalana per la Pau
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Cooperacció
Entrepobles
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Foro Internacional de Víctimas
Fundación Indera
Fundació Pau i Solidaritat – CCOO Catalunya
Intersindical – CSC
Justícia i Pau
Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas
de Colombia en España
La Fàbric@
Lafede.cat
Lliga dels Drets dels Pobles
Mujer Diáspora
Oxfam Intermón
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
Reds
Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya
UniPau – Universitat Internacional de la Pau
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2. LA TAULA
Les entitats observadores:
Agència
Catalana
de
Cooperació
al
Desenvolupament-Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona - Direcció de Justícia Global
i Coperacció
Institut Català Internacional per la Pau- Generalitat de
Catalunya
International Action For Peace - IAP
Movimiento por la Paz – MPDL
Nabowa, Xarxa per la Pau
Peace Brigades International - PBI

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 d’aquesta
xarxa europea.
Xarxa catalana Teixint Resistències amb les persones
defensores dels drets humans d’Amèrica Llatina
Grup Català d’Empreses i Drets Humans format per
entitats de la Taula i Lafede.cat.
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3. INCIDÈNCIA POLÍTICA

La Taula ha treballat perquè el procés d’implementació de l’Acord de Pau
entre el Govern de Colòmbia i les FARC-EP continués rebent el suport
de les institucions públiques catalanes i d’altres instàncies internacionals,
i que l’assoliment d’una pau estable, justa i duradora a Colòmbia i la
defensa i protecció dels drets humans es mantingués de forma prioritària
en l’agenda política catalana i internacional.
També ha incidit, 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 les
organitzacions i líders i lideresses socials i de manera general de la
ciutadania colombiana, especialment afectada per la gestió
governamental de la pandèmica del Covid19.
Així, s'han aconseguit 10 iniciatives mitjançant comunicats, cartes,
resolucions de 19 diferents institucions públiques i grups parlamentaris
de Catalunya i l'estat espanyol que criden l'atenció sobre la situació a
Colòmbia.
La Taula ha participat de forma activa en 2 xarxes de treball catalanes
amb les que comparteix objectius comuns: la Xarxa Teixint Resistències
de suport a les persones defensores de drets humans a Amèrica Llatina i
el Grup de Treball d'Empreses i Drets Humans.
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3.1 ACCIONS DESTACADES

Els mesos d'abril i maig, 16 institucions,
administracions públiques i grups parlamentaris van
reaccionar públicament a proposta de la Taula, a la
situació de perill de persones defensores i líders i
lideresses socials, i a l'agreujament de les
dinàmiques del conflicte després de les mesures
adoptades pel Govern colombià per fer front a la crisi
del Covid19.
Entre d’altres: membres i presidència de Comissió
d’Acció Exterior del Parlament de Catalunya, el
Departament d'Acció Exterior i l’Agència Catalana de
Cooperació de la Generalitat, els Ajuntaments de
Barcelona, Lleida, Terrassa i Sant Boi, o el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament. També
l’Intergrup Parlamentari de suport i seguiment al
procés de pau a Colòmbia del Congrés dels Diputats i
Senat, amb representació de 6 grups diferents grups
parlamentaris.
El 25 de juny la Comissió d'Acció Exterior del
Parlament català va aprovar la Resolució de suport a
les persones defensores d'Amèrica Llatina, la majoria
dels punts per unanimitat. La Resolució va ser
resultat d'un any de treball conjunt de la Taula i les
entitats de la Xarxa Teixint Resistències.

El 2 de juliol, 5 grups parlamentaris van registrar
una Proposta de Llei per crear a Catalunya un
Centre d'Empreses i Drets Humans. Aquesta
iniciativa va ser redactada i impulsada pel Grup
català d’empreses i drets humans, del qual la Taula
és membre fundador.
El 26 de novembre la Comissió d’Acció Exterior del
Parlament català va aprovar una important
Resolució sobre Colòmbia que constata la
necessitat que el Govern colombià implementi de
manera integral l’Acord de Pau. També manifesta el
suport al Sistema Integral de Veritat, Justícia,
Reparació i Garanties de No Repetició i a la
important tasca realitzada per les persones
defensores.
La Resolució subratlla la necessitat de dissenyar
una política pública que posi fi de manera efectiva
als grups hereus del paramilitarisme, d’emprendre
una reforma estructural de la Força Pública i
d’establir una política pública que garanteixi la
mobilització social i la protesta pacífica al país.
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3.2 COMUNICATS I DOCUMENTS PÚBLICS

Durant l'any 2020 la Taula ha publicat un total de 24 comunicats, cartes i notes de
premsa que visibilitzen les principals preocupacions de la Taula en matèria de drets
humans i d’implementació del procés de pau.
3/02 Carta al Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) per les amenaces i mesures
de protecció de l’advocat de drets humans Adil Meléndez Márquez
5/03 Carta a les autoritats colombianes per la situació d’inseguretat dels membres del
Movimento Ríos Vivos Colombia
27/03 Comunicat de rebuig de l'assassinat del defensor Marco Rivadeneira i crida a mesures
de protecció per a les persones defensores davant la crisis de la Covid19
7/04 Comunicat per l’increment de la crisi humanitària i de drets humans a Colòmbia
13/04 Carta oberta d’ONG a l’ambaixada de Colòmbia a l’estat espanyol
28/04 Comunicat per les greus conseqüències de l’emergència sanitària de la Covid19 per a
les persones defensores de drets humans a Colòmbia
30/04 Comunicat per l’emergència sanitària del Covid19 i la situació del Poble Indígena Awá
7/05 Comunicat d’organitzacions de la societat civil internacional alertant del greu risc que
representa per a la pau i la democràcia a Colòmbia l’ús indegut de sistemes d’intel·ligència
estatal
11/05 Comunicat de rebuig de les activitats il·legals d’intel·ligència militar
25/06 Nota de premsa: Resolució de suport a les persones defensores dels drets humans al
Parlament de Catalunya
2/07 Nota de premsa: Es registra la Proposta de Llei per a la creació del Centre Català
d’Empreses i Drets Humans, una iniciativa pionera que convertirà a Catalunya en referent
internacional
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3.2 COMUNICATS I DOCUMENTS PÚBLICS

20/07 Comunicat de rebuig als atacs contra la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV.
2/08 Comunicat de rebuig i condemna de la massacre al resguardo Indígena Awá Ñambí Piedra Verde al
departament de Nariño
26/08 Comunicat de condemna de les massacres de les darreres setmanes i preocupació per la
intensificació de la violència a Colòmbia
2/09 Comunicat de condemna dels fets violents i de la greu situació humanitària al territori colombià
9/09 Comunicat de condemna de l’assassinat de Jorge Iván Ramos Camacho, dirigent del Consejo Nacional
del partit polític FARC
21/9 Nota de premsa: Colòmbia davant l’onada de violència: la societat civil exigeix respostes
22/09 Comunicat de rebuig de l’ús desmesurat d’armes de foc i abusos policials a Colòmbia
8/10 Comunicat per demanar garanties per a la manifestació pública i pacífica en el marc de la Minga Social
i Comunitària del Sud Occident de Colòmbia
9/10 Nota de premsa: El Ple del Parlament dóna llum verda a la Llei de Creació del Centre d’Empreses i
Drets Humans
12/11 Comunicat sobre la participació de l’expresident colombià Álvaro Uribe en acte públic coorganitzat per
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
20/11 Comunicat de condemna dels atacs i amenaces contra el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado -MOVICE23/11 Comunicat de rebuig de la designació del Sr. Néstor Humberto Martínez Neira com a ambaixador de
Colòmbia a Espanya
27/11 Nota de premsa: El Parlament de Catalunya aprova una Resolució de suport a la implementació
integral de l’Acord de Pau a Colòmbia
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4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA
Al llarg d’aquests mesos, la Taula ha participat en
l’organització de 14 activitats públiques i gires
d’incidència, entre les quals destaquen les XVIII
Jornades sobre Colòmbia, realitzades de forma
virtual i en el marc de la Fira d’Economia Solidària
de Catalunya, sobre l'Economia Social i Solidaria ESS- i la seva contribució al procés de pau. Cal
destacar que totes les accions dutes a terme des
del mes d’abril, es van fer de manera virtual a
causa de la situació de confinament provocada pel
Covid19.
Un objectiu de la Taula durant el 2020 ha estat
consolidar-se com a referent sobre Colòmbia per
als mitjans de comunicació de Catalunya.
D’aquesta manera, la Taula ha estat font
d’informació o referència en un total de 33 articles,
reportatges i entrevistes de diferents mitjans de
comunicació, agències de notícies i canals de
difusió locals, nacionals i internacionals. L'esmorzar
per periodistes organitzat el mes de gener 2020, va
comptar amb la participació de 14 periodistes de 8
mitjans diferents de comunicació i va tenir com a
resultat la publicació de 6 articles i entrevistes.
La Taula també ha procurat ser un referent per a
les organitzacions de la diàspora colombiana a
Catalunya i ha posat a la seva disposició els canals
de comunicació i xarxes socials corporatius, que
han difós 23 activitats i iniciatives de la diàspora,
especialment les organitzades pel Node català de
Suport a la Comissió de la Veritat, del qual la Taula
en forma part.
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GENER
Esmorzar amb periodistes:
amb la participació de 14
periodistes de 8 diferents
mitjans de comunicació. El
resultat va ser la publicació
de 6 articles i entrevistes
Acte públic “Feminismes, pau i
seguretat:
una
agenda
pendent” amb la defensora
feminista Luz Piedad Caicedo
de la Corporación Humanas.
Activitat organitzada juntament
amb PBI i ICIP.

FEBRER
Gira d’incidència amb la defensora Paola Andrea Ararat
Nazarit, de l'Asociación de Consejos Comunitarios del Norte
del Cauca, acollida al Programa basc de protecció temporal
per a defensors i defensores dels drets humans. Reunions
amb 4 grups parlamentaris del Congrés de Diputats i
representants de 2 direccions del Ministeri d'Afers Exteriors i
Cooperació d'Espanya per preparar la reunió anual del
Consell de Drets Humans d'ONU. La gira va ser organitzada
conjuntament amb PBI, MPDL i CEAR-Euskadi.
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MARÇ
Gira d’incidència amb Carlos Martín Beristain, comissionat de la
Comissió per l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No
Repetició de Colòmbia – CEV. Reunions amb Comissió d’Acció
Exterior del Parlament de Catalunya, Generalitat, l'Ajuntament
Barcelona i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Gira organitzada conjuntament amb l'ICIP i el node català de la
CEV

Acte públic “La veritat de l’exili. Reconeixement i dignitat de les
víctimes”. Diàleg protagonitzat pel comissionat Carlos Martín
Beristain i víctimes del conflicte armat residents a Catalunya,
organitzat per la Comisión de la Verdad, el node català de la
CEV i l’ICIP.
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JUNY
Conferència virtual “Colombia-Europa: 25 años trabajando por
la paz” organitzada per OIDHACO amb motiu del seu 25é
aniversari
Conferència virtual “Empreses transnacionals i dh, un
oxímoron?” organitzada pel Grup català d’empreses i drets
humans per presentar públicament la web alerta.dh
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SETEMBRE
Gira europea d’incidència de presentació de l’informe “El desgobierno del aprendiz”,
informe-balanç dels 2 anys del Govern d'Iván Duque, de les plataformes colombianes
Colombia-Europa-EEUU, Plataforma DESC i Alianza. Reunions amb Congrés de
Diputats, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació d’Espanya, Parlament de Catalunya,
Agència Catalana de Cooperació, Fons Català de Cooperació, ICIP, Diputació de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Gavà,
Ajuntament de Terrassa.

OCTUBRE
Conferència virtual: Presentació de l’informe “El
desgobierno del Aprendiz”. Presentació dels
diferents capítols de l'informe en quatre sessions
sobre el balanç dels 2 anys del Govern d'Iván
Duque. Organitzat conjuntament per diferents
plataformes i organitzacions d’àmbit estatal.
Jornades anuals sobre Colombia: “L’Economia
Social i Solidària: pau amb justícia socials” en el
marc de la Fira d’Economia Social de Catalunya
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NOVEMBRE
Conferència virtual “Limitar
el poder corporatiu: somni o
realitat?” organitzat pel
Grup d'empresa i dh en el
marc de la Fira d’Economia
Social de Catalunya

DESEMBRE
Reunió d’incidència coordinada conjuntament amb PBI amb
representants d'organitzacions socials de Buenaventura:
Nomadesc, PCN i Fundescodes. Reunions amb representants
del Departament d’Acció Exterior de la Generalitat, Acció i del
Port de Barcelona.
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4.2 JORNADES ANUALS- L'ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA A COLÒMBIA: PAU
AMB JUSTÍCIA SOCIAL

Les XVIII Jornades sobre
Colòmbia es van celebrar en el
marc de la Fira d’Economia
Social de Cataluña (FESC)
2020 amb el suport de la
Cooperativa La Fàbric@ i
Gestapaz, entitats membres de
la Taula.
A través de quatre taules de
debat virtuals distribuïdes al
llarg del calendari de la FESC,
(26 i 28 d’octubre i 4 i 11 de
novembre), i amb la participació
de representants de Colòmbia,
Catalunya i El Salvador, es va
presentar
un
balanç
de
l’aplicació de l’Acord de Pau a
l’àmbit econòmic i de l’ESS en
les regions més afectades pel
conflicte armat. Es va analitzar
la implicació de les comunitats i
les persones excombatents
reincorporades, així com també
el rol de les iniciatives d’ESS
existents a Catalunya

Les quatre taules de debat es troben al canal youtube
de la Taula i van tenir més de 650 visualitzacions.
Aquesta activitat va anar acompanyada d’una
campanya de comunicació amb diferents productes i
peces comunicatives. Els més rellevants: el vídeo
promocional i un vídeo resum de les 4 sessions. Uns
dies previs a l’inici de les XVIII Jornades, es va dur a
terme una trobada virtual amb periodistes
especialitzats en la temàtica.
Les 4 sessions es troben disponibles també al
repositori de la FESC.
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4.3 RECULL PREMSA
29/01/2020. Programa Territori clandestí. Ràdio 4 de RTVE: “Dones per la Pau i la
defensa del Territori i la Dignitat”
01/02/2020. Programa Món possible. Ràdio 4 de RTVE: “Morts violentes a
Colòmbia”
09/02/2020. Públic: “Lideresses socials: les grans colpejades pel conflicte
colombià”.
21/02/2020. TV3: “Defensar els Drets humans a Colòmbia: perill de mort”
26/02/2020. La Directa: “Els assassinats sistemàtics d’activistes no aturen els
moviments socials i mediambientals a Colòmbia”
14/03/2020. DW: “Presa hidroeléctrica de Hidroituango: nos mataron el río”.
30/04/2020 Itacat Info: “Greus conseqüències de l’emergència sanitària COVID19 per a les persones defensores de drets humans a Colòmbia”
30/04/ 2020 Xarxanet: “Preocupació per la situació de les persones defensores de
drets humans a Colòmbia”
04/05/2020 Lafede.cat: “La Covid-19 agreuja la crisi de drets humans a Colòmbia”
4/05/2020 RTVE: “L’impacte del coronavirus en el procés de pau a Colòmbia”
05/05/2020 Itacat Info: “Entrevista a María del Rosario Vásquez. Taula Catalana
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia”
7/05/2020 La Directa: “El mal vingut de fora amenaça els pobles indígenes de
Colòmbia”
7/05/2020 El Salto: “El mal venido de fuera amenaza los pueblos indígenas de
Colombia”
26/05/2020 El Punt Avui: “Les desigualtats i la corrupció són darrere la violència
que no s’atura”.
20/06/2020. Público: “Entre el coronavirus y la violència: así viven los indígenas
en Colombia”.
PÀGINA
25/06/2020. Xarxanet: “Campanya 'Mujeres Sembrando Paz': sororitat
i 19

TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA • WWW.TAULACOLOMBIA.ORG •
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2020

4.3 RECULL PREMSA
06/07/2020 Xarxanet: “La Taula de Colòmbia participa en la web Alerta Drets
Humans”
07/07/2020 La Marea: “Sin rutas de escape. Los efectos de la pandemia para los
defensores de derechos humanos”
9/09/2020 Xarxanet: “Colombia, why do they slaughter us”?
15/09/2020 El Salto: “Colombia o la normalización de las masacres”
24/09/2020 Alainet.org: “Colombia: terrorismo de Estado contra el acuerdo de paz”
27/09/2020 Programa Món Possible. Ràdio 4. RTVE: "Violencia policial a Colòmbia"
27/09/2020. Programa “A vivir que son dos días” de Cadena SER: “Entrevista a Iván
Cepeda”. (Min 09.25)
30/09/2020. La Marea: “El senador Iván Cepeda amenazado por “uribistas” como en
los peores años del paramilitarismo”
5/10/2020 Revista Ctxt: “Terrorismo de Estado contra el Acuerdo de Paz”
26/10/2020 Programa ràdio Dimensión Cooperativa. UTRAHUILCA “Economía social
y soliaria”
1/11/2020 Postcast Entrevistes a la vora del mar: “XVIII Jornades sobre Colòmbia.
Colombia FESC”
2/11/2020 Itacat Ràdio: “Entrevista a la Luz Helena Ramírez Hache, de l’Associació
Migració i Economia Social i Solidària MIGRESS”
9/11/2020 Revista Nexe: Entrevista a Yael Garaviño “No construïm ponts on no hi ha
rius”
17/11/2020 Itacat Ràdio: “Entrevista a Rubiela Álvarez Castaño”
29/11/2020. El Salto: “La doble resistencia de las defensoras de América Latina”
15/12/2020 El Salto: “La sociedad civil de Cataluña: desde la solidaridad, con los ojos
puestos en Colombia”
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5. COMUNICACIÓ
L’activitat comunicativa de la Taula ha
estat marcada per la pandèmia i per
l’adaptació als nous formats virtuals.
D’aquesta manera, la comunicació s’ha
enfocat
en
consolidar
canals
de
comunicació
ja
existents
twitter,
facebook, youtube i butlletí mensual -,
millorar l’edició i continguts de la web
corporativa, així com crear nous canals de
comunicació virtuals per arribar a nous
públics - instagram i telegram-.

Així, durant el 2020, la Taula ha difós
setmanalment a través de les seves xarxes
socials una mitjana d’entre 33 articlesrelacionats
amb la situació de les persones defensores,
líders i lideresses socials a Colòmbia, així com
dels efectes de la pandèmia Covid19 en la
implementació dels acords de pau i la garantia
dels drets humans al país.
Així mateix, s’han actualitzat alguns dels
materials de difusió, com ara l’adaptació gràfica
del logo de la Taula per a web i xarxes socials i
la reedició d’una postal corporativa amb
presentació actualitzada de la Taula i una
il·lustració creada específicament per aquest
material.
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5.1 CAMPANYES DE
COMUNICACIÓ
ESPECÍFIQUES

Aquestes campanyes complementen les activitats que la Taula
realitza per aconseguir una major incidència institucional, social
i mediàtica. Les principals han estat:
●

Alerta

per

efectes

de

l’emergència

Covid19

-

#Covid19PazColombia
Campanya de denúncia de les greus conseqüències de l’emergència
sanitària Covid19 per a les persones defensores de drets humans.
Arran de la crisi sanitària

la Taula va impulsar en abril i maig una

campanya d’alerta per l’agreujament de la situació dels drets humans
al Colòmbia. Vuit mitjans de comunicació d’àmbit català es van fer
ressò del tema amb articles i entrevistes.
●

Organización Femenina Popular- #MujeresSembrandoPaz

Els mesos de juny i juliol es va dur a terme una campanya de
comunicació en suport a les activitats i treball de les dones de la
Organización Femenina Popular (OFP) al Magdalena Medio. Aquesta
campanya va ser fruit d’una col·laboració amb la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere, entitat membre de la Taula, per
sensibilitzar la ciutadania del Magdalena Medio i de Catalunya sobre
les afectacions a les vides de les dones durant el temps de
pandèmia,
Dins dels materials elaborats per a aquesta campanya destaquem: 6
càpsules de vídeo amb testimonis de les dones defensores de l’OFP;
una infografia “Los derechos de las mujeres no están en cuarentena”;
i 7 articles publicats a la web de la Taula, plataformes del 3er sector
i mitjans de comunicació.
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5.1 CAMPANYES DE
COMUNICACIÓ
ESPECÍFIQUES
●

Presentació pública de la web- #alerta.dh

Campanya conjunta amb el Grup d’Empresa i Drets Humans al mes de
juny per presentar la web alerta.dh amb diferents casos arreu del món,
de vulneracions de drets humans per part d’empreses catalanes que
operen a Catalunya. Aquesta campanya va fer públic també el registre al
Parlament de Catalunya de la proposta de llei per crear a Catalunya un
Centre d’empreses i drets humans.
●

Resolució parlamentaria de suport a les persones defensores en

Amèrica Llatina- #TeixintResistencies
Campanya conjunta amb la Xarxa Teixint Resistències amb les
defensores d’Amèrica Llatina per donar a conèixer la Resolució, aprovada
per unanimitat al Parlament català, de suport a les persones defensores
d'Amèrica Llatina. La Resolució pretén establir un marc de compromís
institucional sobre el qual treballar amb les institucions públiques
catalanes i la societat civil per a la protecció de les persones defensores
i del planeta
●

Resolució parlamentària en suport als pilars bàsics de l’Acord

de Pau a Colòmbia - #PauColòmbia
Campanya a xarxes impulsada des de la Taula on s’informa de la
resolució aprovada per majoria del Parlament de Catalunya. A la
resolució es constata la necessitat que el govern colombià dissenyi i
apliqui una política pública integral i eficaç en matèria de garanties,
prevenció i protecció en totes les regions del país que inclogui el que
està previst a l’Acord de Pau.
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6. ACTIVITAT INTERNA

L’activitat interna de la Taula més
destacada del 2020 ha estat la
consolidació del Pla de formació
interna, previst al Pla de comunicació
de la Taula 2019-2021. Així, els mesos
de juny i juliol es va desenvolupar la 2ª
edició de l’Escola d’Estiu, en la qual
van participar un total de 35 persones
d’entitats de la Taula. Aquesta edició
es va fer en format virtual i va constar
de dues sessions: “Els Drets humans a
Colòmbia en temps de la Covid19” i
“Colòmbia a l’agenda informativa”.
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