
Tot a punt per a la Missió Catalana
d’Observació Electoral a Colòmbia

● Es tracta d’una missió de país, inèdita i transversal a nivell polític i social resultat de
la suma de la societat civil organitzada i les administracions catalanes

● La delegació anirà a territoris, una tasca possible gràcies al treball i presència
històrica de diferents entitats de la Taula per Colòmbia i de la cooperació catalana

● Els resultats dels comicis presidencials del 29 de maig de 2022 tindran un impacte
crucial per al futur de la implementació de l’Acord de Pau al país.

Barcelona 23 de maig de 2022

La Casa Amèrica Catalunya ha acollit dilluns 23 de maig la presentació de la Missió
Catalana d’Observació Electoral que viatjarà a Colòmbia per a les eleccions presidencials
que se celebraran el diumenge 29 de maig. Es tracta d’una missió de país, una delegació
transversal social i política que tal com ha expressat la diputada del Parlament, Aurora
Madaula i cap política de la Missió, “no s’hauria pogut fer sense la feina de les
entitats civils de la Taula Catalana per Colòmbia que han treballat en la cooperació
amb Colòmbia tots aquests anys”, així com amb el recolzament de les institucions
catalanes que donen suport a Colòmbia.

Madaula ha explicat un dels fets més rellevants de la missió és que no es quedarà només
a la capital sinó que s’han configurat diversos grups que es desplegaran per diversos
municipis de cinc territoris: Santander de Quilichao (Nord del Cauca), Buenaventura
(Valle del Cauca), Cantagallo i San Pablo (Sud de Bolívar a la regió del Magdalena Medio) i
Apartadó i Turbo (Antioquia a la regió d’Urabá). S'ha prioritzat ser presents en territoris que
presenten un risc consolidat per factors de violència i indicatius de frau electoral segons les
anàlisis de risc de la Defensoria del Poble i de la Missió d'Observació Electoral de Colòmbia
(MOE).

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia coordina aquesta missió,
formada per 36 persones: quatre diputades del Parlament de Catalunya i del Congrés dels
Diputats dels grups polítics d’ERC, JuntsxCat i En Comú Podem. Nou representants dels
municipis de Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Granollers i
del Consell Comarcal del Vallès Oriental de diferents grups polítics: PSC, ERC i Comuns.
Divuit representants d’entitats socials i institucionals que formen part de la Taula: l'Institut
Català Internacional per la Pau (ICIP), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
l’Assemblea de Cooperació per la pau (ACPP), el Centre Delàs d’Estudis per la Pau,
International Action for Peace (IAP), la Intersindical-CSC, l’Associació catalana per la Pau
(ACP) i el Moviment per la Pau (MPDL). I, finalment, dues persones de l’equip tècnic de la
Taula i un equip coordinador de tres persones d’ODEM.

Els comicis d'aquest any poden marcar un punt d’inflexió cap al compromís polític amb
la implementació de l'Acord de Pau i la defensa dels drets humans al país. L’actual
context social i polític que viu Colòmbia fa que el risc de frau electoral sigui molt alt.

Per més informació i gestió d'entrevistes
Maria Manyosa Masip Comunicacio@taulacolombia.org
web: taulacolombia.org | +34 643326331 | #MOEcatcol
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Membres de la Missió d’Observació Electoral Catalunya - Colòmbia:
Parlament de Catalunya
Aurora Madaula (JuntsxCat)
Ángeles Llive (ERC)
Jessica González (En Comú Podem)

Congrés dels Diputats
Mariona Illamola (JuntsxCat)

Municipis
Maria Petra Jiménez. Tinent d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet pel PSC
Gemma Aristoy. Regidora de l’Ajuntament de Sant Cugat per ERC.
Beth Mejan. Tècnica de l’Ajuntament de Sant Cugat
Clara Quirante. Regidora de l’Ajuntament de Castelldefels pel PSC.
Lourdes Carrera. Tècnica de l’Ajuntament de Castelldefels
Rosa Maria Sanz. Tècnica de l’Ajuntament de Castelldefels
Jordi Manils. Vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Oriental i regidor de l’Ajuntament de
Montmeló per Canviem Montmeló.
Magalí Miracle. Consellera Comarcal del Vallès Oriental. Primera tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament de
Sant Celoni per ERC
Carme Barbany. Tècnica de l’Ajuntament de Granollers i coordinadora de la xarxa Mayors for Peace

Entitats membres de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
David Minoves. Director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Toni Borrell. Tècnic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Irene Zarza. Tècnica del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Oscar Mateos. Membre de la Junta Directiva de l’Institut Català Internacional per la Pau
Eugènia Riera. Tècnica de l’Institut Català Internacional per la Pau
Ana Isabel Barrera. Secretaria tècnica de la Comissió de la Veritat de Colòmbia a Europa. Institut
Català Internacional per la Pau.
Guifré Miquel. Tècnic Institut Català Internacional per la Pau
Laura Lorenzi. International Action for Peace
Natàlia Pelegrí. International Action for Peace
Irene Escudero. Assemblea de Cooperació per la Pau
Jordi Campabadal. Intersindical-CSC
Tomàs Gisbert. Centre Delàs d’estudis per la Pau
Maria Jesús Pinto. Centre Delàs d’estudis per la pau
Xavi Cutillas. Associació Catalana per la Pau
Albert Company. Associació Catalana per la Pau
Fernando José Pérez. Moviment per la Pau
Jorge Salvador. Moviment per la Pau
Mario Marty. Moviment per la Pau

ODEM - Coordinació Tècnica
Mar Aguilera. Cap tècnica de la missió
Mercè Castells. Analista electoral
Noemí Morell. Analista legal
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