
 

 

 

 

 Catalunya envia una missió d’observació  
a les eleccions presidencials de Colòmbia 

 

● 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 
 

● La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia coordina una delegació 
conformada per 36 persones representatives dels sectors de la societat catalana 
solidaris amb Colòmbia 
 

● La missió d’observació es desplegarà en set municipis de cinc regions molt diverses 
del país. A més de Bogotà, la missió observarà les eleccions al Nord del Cauca, 
Urabá, Magdalena Medio i Buenaventura 

Barcelona, 16 de maig de 2022 

La Missió Catalana d’Observació Electoral viatjarà a Colòmbia per a les eleccions 
presidencials que se celebraran el diumenge 29 de maig. 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. 

La missió catalana es caracteritza per l'elevat nombre de participants i per desenvolupar-se 
lluny de les grans ciutats. 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). 

Realitzar aquesta feina d’observació electoral als territoris és possible gràcies al treball i 
presència històrica de diferents entitats de la Taula i de la cooperació catalana a Colòmbia: 
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). Un sisè equip observarà les eleccions a la capital Bogotà, on la coordinació tècnica 
liderada per ODEM (Observadors per la Democràcia) centralitzarà la informació de la Missió. 

Un total de 36 persones configuren la Missió d’Observació Electoral coordinada per la Taula 
Catalana. 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). També integraran la Missió dues persones de l’equip 
tècnic de la Taula i un equip coordinador de tres persones d’ODEM. 

El passat mes de març, i en resposta a les nombroses demandes d’observació internacional 
rebudes des de Colòmbia per tal de disminuir riscos electorals, la Taula per Colòmbia ja va 
enviar una Missió a les eleccions legislatives al país. Unes eleccions que arran de l’Acord de 
Pau incorporaven en la votació i per primera vegada a víctimes del conflicte. Aquestes 



 

 

 

 

missions d’observació tenen com a objectiu contribuir a garantir la integritat de les eleccions 
i la transparència dels comicis i acompanyar la ciutadania colombiana en l'exercici del seu 
dret al vot i la participació electoral. 

La plataforma independent d’organitzacions de la societat civil colombiana MOE, ha 
documentat 581 fets de violència contra líders polítics, socials i comunals durant el període 
preelectoral 2021-2022, i amb això s’ha consolidat com el més violent dels últims dotze anys1. 

La missió es presentarà oficialment el pròxim 23 de maig a la Casa Amèrica Catalunya 
en una trobada amb periodistes i amb la presència de dues persones defensores de drets 
humans de Colòmbia acollides actualment al Programa Català de Protecció de la Generalitat. 

 

Per més informació i gestió d'entrevistes 
Maria Manyosa Masip 

Comunicacio@taulacolombia.org 
+34 643326331 

web: taulacolombia.org 
#MOEcatcol 

 

 
1https://www.moe.org.co/periodo-preelectoral-legislativo-del-2022-el-mas-violento-contra-lideres-politicos-

sociales-y-comunales-moe/ 

mailto:Comunicacio@taulacolombia.org
https://www.taulacolombia.org/ca/


 

 

 

 

 

Membres de la Missió Catalana 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 

 

Taula Catalana per Colòmbia 

Alejandra Durán 

Sara Abril 


