
Defensors i defensores del drets humans a Colòmbia acollits al 
programa de protección català 

 

Enguany el Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets 
Humans acull tres persones defensores dels drets humans provinents de 
Colòmbia. La iniciativa respon a la necesitat de sortir del país a activistes 
pertanyen a col·lectius que es troben greument amenaçats per la seva tasca en 
defensa dels drets humans, ja sigui en la defensa de la terra i el territori de pobles 
indígenes, el dret a la justícia o la denúncia de desaparicions forçades i crims 
d'estat. 

L'objectiu és que els líder i lideresses pugui gaudir d’un espai de cura i seguretat 
durant sis mesos a Catalunya per fomentar la seva recuperació i descans, així 
com a reforçar la seva lluita a través de l’enfortiment de capacitats i l’ampliació 
de la seva xarxa de suport.  

El programa de l’Agència Catalana de Cooperación al Desenvolupament  
s'adapta a les necessitats de cada defensora i inclou elements com l'atenció 
psicosocial, la formació tant en protecció com en aspectes ocupacionals, 
l'enfortiment de la xarxa de suport, i la sensibilització i incidència per donar a 
conèixer la causa per la qual són perseguides als seus països d'origen i millorar 
així la seva protecció. 

Les persones acollides al programa en l’edició 2022 son: 

Diana Martínez 

És líder camperola, defensora dels drets humans i comunicadora social per a 
mitjans populars alternatius. Actualment, està acollida pel Programa Català de 
Protecció a Defensors i Defensores de Drets Humans (PCPDDH). 

És membre de la Asociación Campesina de Pequeños y Medianos Productores 
Agrícolas de la región del río Cafre (AGROCAFRE), de la Fundación DHOC al 
municipi de Puerto Rico, al departament del Meta, i de la Asociación Nacional de 
Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), de la coordinadora de dones. També 
és delegada de l'Agenda Ambiental, que engloba 56 organitzacions de tres 
departaments colombians (Meta, Guaviare i Caquetá) i que es conforma com a 
espai de diàleg amb el Govern sobre els conflictes socioambientals. Com a 
defensora mediambiental, treballa amb l'Associació Ambientalista de Dones 
Treballadores per la Pau. 

A la seva tasca en la construcció de pau al territori, Diana ha fet 
feina conjuntament amb persones signants de l'Acord de Pau, al projecte de 
turisme comunitari Oriente Verde. Alhora, és impulsadora de joves a 
l'organització Juventud Ambientalista Preservando Futuro. 

És defensora des de fa més de vuit anys però el lideratge l'ha acompanyat durant 
tota la vida i és una cosa que porta a la sang. Diana es defineix com una dona 
lluitadora. Per a ella, el treball comunitari ha estat empíric, des de la vocació i el 
compromís amb les comunitats camperoles. 



César Galarza Guetio 

Indígena nasa del Nord del Cauca. Estudia comunicació pròpia intercultural a la 
Universitat Indígena Autònoma Intercultural del Cauca (UAIIN). És il·lustrador i 
enfoca el seu treball des d'una narrativa comunitària i territorial, potenciant 
l'enfocament artístic propi dels pobles indígenes. Ha treballat en processos de 
recerca documental participativa i ha dirigit diverses peces audiovisuals. És 
productor audiovisual i fa ràdio comunitària en el teixit de comunicacions de 
l'Associació de Capítols Indígenes del Nord del Cauca i participa en processos 
de comunicació del Consell Regional Indígena del Cauca (CRIC).  

Des del seu vessant de comunicador, actua per visibilitzar les violacions de drets 
humans de les comunitats indígenes del nord del Cauca i la seva resistència en 
defensa de la vida i el territori. També fa música protesta com a eina de denúncia 
i de transformació social, convertint-se així en un referent per a joves. La regió 
del Cauca, a Colòmbia, viu en un context de conflicte armat, amb continus 
enfrontaments, reclutaments forçats i altres episodis violents que generen 
desplaçaments forçats i una situació d'especial risc per als defensors i les 
defensores de drets humans. Davant d'aquesta realitat, el César treballa des de 
la resistència no violenta de les comunitats indígenes per la defensa dels drets 
dels pobles del Nord del Cauca, i promovent els principis "d'unitat, terra, cultura 
i autonomia". 

 
 
Katherin Arias Molina 

Forma part del moviment nacional de víctimes de crims d'estat (MOVICE), capítol 
Bogotà. Va ser documentalista de casos de violacions de drets humans per 
agents de l'estat i grups paramilitars a Cundinamarca, Bogotà, Cauca i Nariño 
pel projecte Colòmbia Mai Més. És mare d'una filla i un fill que han nascut i viscut 
en contextos de guerra. És "defensora i guardiana de la vida i dels naixements". 
Es va formar com a doula per acompanyar dones víctimes de violència en el 
marc del conflicte armat, en els seus processos de gestació, part i postpart.  

Actualment, treballa en la recopilació de relats de maternitats en temps de guerra 
per a visibilitzar, a través d'estratègies de comunicació com la ràdio, els 
lideratges de dones/mares que, malgrat la guerra, es mantenen en els seus 
processos. 

La Katherin i la seva parella, Cesar Durvan, també defensor dels drets humans 
al Cauca, venen acompanyats dels seus fills. 

 

 


