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1. DESTACATS DEL 2021 
 
L’any 2021 va ser un període de gran intensitat per a Colòmbia i per tant també per a la Taula. 

Va ser l’any de l’esclat social o ‘Paro Nacional’ (vaga general) on milers de colombians i 

colombianes van sortir a protestar inicialment contra una proposta de reforma tributària 

proposada pel govern. Les protestes van tenir com a resposta la repressió policial i la 

vulneració sistemàtica del dret a la manifestació i a la vida. També va ser l’any en què es van 

commemorar els 20 anys de creació de la Taula i celebrar els primers 5 anys després de la 

firma de l’Acord de Pau per a la finalització del conflicte i la construcció d’una pau estable i 

duradora a Colòmbia. 

La celebració dels 20 anys de la Taula 

Un esdeveniment públic de reconeixement a organitzacions i entitats socials vinculades a la 

Taula durant els seus 20 anys d'història que es va començar a treballar al primer trimestre de 

2020 però es va haver de modificar per l'arribada, i posterior prolongació de les mesures 

sociosanitàries preses a causa de la Covid-19. Finalment, dissabte 12 de juny de 2021 va 

tenir lloc l’acte de celebració presencial amb difusió virtual al canal YouTube de la Taula. 

 

El programa, les activitats i els materials de difusió van posar en valor l’imprescindible feina 

col·lectiva de sensibilització i incidència que ha dut a terme la diàspora colombiana a 

Catalunya. També es va retre homenatge a la feina d'organitzacions socials de la diàspora 

colombiana que històricament han estat vinculades a la Taula.  

 

https://www.taulacolombia.org/ca/celebracio-del-20-anys-de-la-taula-per-colombia/
https://www.taulacolombia.org/ca/celebracio-del-20-anys-de-la-taula-per-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_5ju6WVUQ&list=PL12GiymNn6m0zfH5xweaZ7IQRgCbIT-JZ
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_5ju6WVUQ&list=PL12GiymNn6m0zfH5xweaZ7IQRgCbIT-JZ
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_5ju6WVUQ&list=PL12GiymNn6m0zfH5xweaZ7IQRgCbIT-JZ
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A la celebració també es va reconèixer i el paper les institucions catalanes compromeses amb 

la pau i els drets humans a Colòmbia. Es va 

comptar amb la presència de membres de 

la Generalitat de Catalunya, del Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament, 

l’Institut Català Internacional per la Pau 

(l’ICIP) i de l’Ajuntament de Barcelona. Es 

va fer èmfasis en la valoració de la feina de 

la Taula com a conjunt d'entitats amb un 

compromís vigent durant 20 anys, i van 

destacar la necessitat de continuar creant 

ponts entre Catalunya i Colòmbia. 

L'acte va ser complementat amb l’exposició virtual “20 anys treballant en xarxa” i a través de 

la campanya de comunicació conjunta #TaulaColombia20Anys, impulsada a les xarxes 

socials i l’elaboració i difusió de diferents materials audiovisuals. 

 

 

• Exposició virtual “20 anys treballant en xarxa” 

• Retransmissió online acte 20 anys de la Taula 

• Galeria fotogràfica de l’acte 

 
 

 
 
 
 
 

https://20anys.taulacolombia.org/
https://20anys.taulacolombia.org/
https://20anys.taulacolombia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_5ju6WVUQ&list=PL12GiymNn6m0zfH5xweaZ7IQRgCbIT-JZ
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_5ju6WVUQ&list=PL12GiymNn6m0zfH5xweaZ7IQRgCbIT-JZ
https://www.flickr.com/photos/194594930@N03/albums/72177720295557318
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La delegació catalana de verificació a Colòmbia en el marc del ‘Paro 
Nacional’ 
 
Formada per una desena de càrrecs electes d’institucions i organitzacions socials que va 

viatjar a Colòmbia del 26 de juny al 3 de juliol per reunir-se amb més de 40 representants 

socials i polítics com a mostra de la solidaritat de la societat i les institucions catalanes amb 

els moviments socials de Colòmbia. La delegació va visitar les ciutats de Bogotà i Cali, on les 

protestes del Paro Nacional han estat més nombroses, i va constatar vulneracions de Drets 

Humans en el marc del Paro Nacional a través de l’informe “La violència de la Força Pública 

vulnera els drets fonamentals en les protestes del Paro Nacional” presentat al Congrés Espa-

nyol, el Parlament de Catalunya i el Parlament europeu. 

 
La creació del Grup Interparlamentari per la Pau a Colòmbia 
 
El 18 d’octubre de 2021 al Congrés dels Diputats de Madrid es va crear aquest grup. Es tracta 

del primer resultat palpable de l’Espai de Coordinació Estatal de Solidaritat amb Colòmbia, 

una plataforma estatal formada per organitzacions i plataformes de diferents territoris de l’es-

tat espanyol, de la que la Taula en forma part.  

 

El Grup Interparlamentari va néixer amb accions urgents a fer des de les institucions recollides 

al Pronunciament publicat el 18 d’octubre de 2021.  

 
Podeu recuperar la sessió de la creació del Grup Interparlamentari aquí.  
 

 
Les XIX Jornades de la Taula 
 
Els dies 4, 5 i 6 de novembre de 2021 al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Les jornades 

van comptar amb la presència d’una vintena de persones convidades des de Colòmbia a 

debatre, reflexionar i aportar informacions de primera mà sobre la implementació de l’Acord 

de Pau cinc anys després de la signatura. Totes les taules es van retransmetre en directe al 

canal de YouTube de la Taula i van tenir un seguiment online històric.  

 
 

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. La 

taula també dona visibilitat a les entitats i persones defensores de drets humans que treballen 

https://www.taulacolombia.org/ca/la-violencia-de-la-forca-publica-vulnera-els-drets-fonamentals-en-les-protestes-del-paro-nacional/
https://www.taulacolombia.org/ca/la-violencia-de-la-forca-publica-vulnera-els-drets-fonamentals-en-les-protestes-del-paro-nacional/
https://www.taulacolombia.org/ca/creacio-del-grup-interparlamentari-per-la-pau-a-colombia-al-congres-dels-diputats-de-madrid/
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/11/Pronunciamiento-propuesta.pdf
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codSesion=342&codOrgano=499&fechaSesion=18/10/2021&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=14&i=687145C
https://www.youtube.com/watch?v=x1ge9dfSlAc&list=PL12GiymNn6m0wX_9tpYIPsk53pg2P8AeY&index=15
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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 2021 va estar formada per un total de 31 entitats: 24 entitats membres i 7 entitats 

observadores. 

 
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 - Red de solidaridad para la transformación social 

 Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya 

 UniPau – Universitat Internacional de la Pau 
 

Les entitats observadores: 
  

 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament - Generalitat de Catalunya 

 Ajuntament de Barcelona - Direcció de Justícia Global i Cooperació. 

 Institut Català Internacional per la Pau – Generalitat de Catalunya 

 International Action For Peace – IAP 

 Movimiento por la Paz – MPDL 

 Nabowa, Xarxa per la Pau 

 Brigades Internacionsl de Pau de Catalunya – PBI Colombia 
 

La Taula està enxarxada amb diferents plataformes 
  

• OIDHACO - Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia. 

https://www.oidhaco.org/
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Des de finals de 2017 fins l’any 2021 la Taula ha format part del Consell 
d’Administració d’aquesta xarxa europea. 

• Grup català d’empresa i Drets Humans format per entitats de la Taula i Lafede.cat. 
  
 

Durant l’any 2021 la Taula ha participat en 4 reunions virtuals i dues assemblees semestrals 

d’Oidhaco, així com un nombre ampli i indeterminat de trucades telefòniques.  

 

La Taula és fundadora del Grup català d’empresa i Drets Humans, juntament amb Lafede.cat. 

El grup es reuneix de manera mensual i la Taula, oficina tècnica i algunes entitats membres 

hi participen regularment. El grup va tornar a registrar al Parlament de Catalunya la Proposta 

de Llei de creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans el 5 de juliol de 2021, que 

va comptar amb el suport de 5 grups parlamentaris i de més de 8.000 entitats de la societat 

civil. 

 

 
 

3. INCIDÈNCIA POLÍTICA    
 
 
La Taula ha treballat per mobilitzar les institucions de Barcelona, Catalunya, Europa i la 

societat civil catalana en la promoció de la Pau i els drets humans a Colòmbia. Així, s’ha 

contribuït en mantenir i potenciar el suport de les institucions públiques catalanes i altres 

instàncies internacionals al procés d’implementació de l’Acord de Pau entre el Govern de 

Colòmbia i les FARC-EP, per tal que es mantingués de forma prioritària en l’agenda catalana 

i internacional l’assoliment d’una pau estable, justa i duradora al país. 

També s’han facilitat reunions entre administracions públiques i representants polítics de 

Barcelona, Catalunya i Europa amb representants d’organitzacions colombianes i s’ha incidit, 

de forma coordinada amb institucions i organitzacions socials catalanes, espanyoles i 

europees, davant el Govern colombià per a exigir el respecte als drets humans en un 

context de post-pandèmia. 

La Taula ha participat de forma activa en 3 xarxes de treball catalanes i europees amb les 

que comparteix objectius comuns: el Grup de Treball d'Empreses i Drets Humans, l’Espai de 

Coordinació de Solidaritat amb Colòmbia i la plataforma europea OIDHACO. 

D’aquesta manera s’han impulsat 25 iniciatives mitjançant comunicats, cartes, 

resolucions de 13 diferents institucions públiques i grups parlamentaris de Catalunya 

i l’estat espanyol que alerten sobre la situació a Colòmbia. 

 

 

 

 

https://alertadh.org/qui-som/
https://www.taulacolombia.org/ca/mes-de-8-000-entitats-i-cooperatives-impulsen-la-creacio-del-centre-catala-dempresa-i-drets-humans/
https://www.taulacolombia.org/ca/mes-de-8-000-entitats-i-cooperatives-impulsen-la-creacio-del-centre-catala-dempresa-i-drets-humans/
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3.1 ACCIONS DESTACADES   

 
El 18 d’octubre de 2021 al Congrés dels Diputats de Madrid es crea el Grup Interparlamentari 

per la Pau a Colòmbia, el primer resultat palpable de l’espai de coordinació estatal per 

Colòmbia, una plataforma estatal de la qual n’és membre la Taula i que està formada per 

organitzacions i plataformes de diferents territoris de l’estat espanyol.  

 

Aquest grup, conformat per 

membres electes a diferents 

parlaments i diversos grups polítics, 

neix amb l’objectiu de fer seguiment 

a l’estat del procés de Pau a 

Colòmbia i instar a les institucions 

espanyoles i europees a donar 

suport públicament al Sistema de 

Justícia Transicional. També treballa 

perquè el govern espanyol i la Unió 

Europea desenvolupin polítiques 

d’asil que protegeixin les persones 

refugiades colombianes que 

sol·licitin protecció internacional, i 

enforteixin els programes i 

iniciatives de protecció per a les persones defensores de drets humans en risc. 

• Pronunciament per a la constitució d’un Grup Interparlamentari per la Pau a Colòmbia 

• Primera reunió del Grup Interparlamentari per la Pau a Colòmbia. 

• Pronunciament públic del Grup Interparlamentari per la Pau a Colòmbia exigint 
l’aplicació íntegre de l’Acord de Pau cinc anys després de la seva signatura. 

 
 
En el context de la mobilitzacions del Paro Nacional, durant els mesos de maig i juny la 
Taula va promoure una campanya d’incidència política a través de diversos pronunciaments 
institucionals públics que manifestaven preocupació pel que fa la situació de drets humans al 
país: 

07/05 Pronunciament públic de l’ACCD i l’Agència Basca de Cooperació en relació a la 
situació d’extrema tensió social a Colòmbia 

10/05 Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de condemna de la 
repressió de les protestes pacífiques i del context d’extrema violència a Colòmbia, i de rebuig 
de les declaracions que intenten criminalitzar la mobilització social de la diàspora colombiana 
que resideix a Catalunya 
 
10/05 Declaració del Consell Municipal de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Bar-
celona per la qual es demana investigar les violacions perpetrades per l’actuació de la força 
pública a Colòmbia i garantir drets fonamentals 

https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/11/Pronunciamiento-propuesta.pdf
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/11/Pronunciamiento-propuesta.pdf
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/11/Pronunciamiento-propuesta.pdf
file:///C:/Users/Taula%20Colombia/AppData/Local/Temp/pid-920/o%09https:/app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible
https://www.taulacolombia.org/ca/parlamentaris-de-lestat-espanyol-exigeixen-el-compliment-integre-de-lacord-de-pau-cinc-anys-despres-de-la-seva-signatura/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/actualitat/arxiu_de_noticies/Noticia/declaracio-conjunta-pais-basc-catalunya-colombia
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/actualitat/arxiu_de_noticies/Noticia/declaracio-conjunta-pais-basc-catalunya-colombia
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/declaracions-institucionals/junta-portaveus/index.html?p_format=D&p_id=270419079
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/declaracions-institucionals/junta-portaveus/index.html?p_format=D&p_id=270419079
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/noticia/el-consell-condemma-la-repressio-de-les-manifestacions-pacifiques-a-colombia_1067017
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/noticia/el-consell-condemma-la-repressio-de-les-manifestacions-pacifiques-a-colombia_1067017
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/noticia/el-consell-condemma-la-repressio-de-les-manifestacions-pacifiques-a-colombia_1067017
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19/05 Declaració del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona en rebuig a la criminalitza-
ció de les manifestacions de la ciutadania colombiana que viu fora del país 
 
 
La campanya d’incidència política va finalitzar amb la constitució i coordinació d’una 

Delegació catalana formada per càrrecs electes d’institucions i organitzacions socials 

que va viatjar a Colòmbia del 26 de juny al 3 de juliol per reunir-se amb més de 40 

representants socials i polítics a Bogotà i Cali. La Taula va donar cobertura a les diferents 

trobades, on es van tractar assumptes cabdals en el marc del “Paro Nacional”: desaparicions 

forçades, paramilitarisme urbà i violència sexual en el marc de les manifestacions ciutadanes. 

 

La Delegació va ser impulsada per la Taula i va estar conformada per les parlamentàries Maria 

Dantas, diputada d’ERC al Congrés dels Diputats; Aurora Madaula, secretària segona de la 

Mesa del Parlament i diputada de JuntsxCat, Jessica González, diputada d’En Comú Podem 

al Parlament de Catalunya, i Basha Changuerra, diputada de la CUP. A nivell institucional van 

participar la Marta Grau, coordinadora de comunicació de l’Àgència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament, i David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació de l’Ajuntament 

de Barcelona. Per part de les organitzacions socials va participar el Jordi Campabadal, de la 

Intersindical-CSC; Ángel Crespo, de l’Associació Catalana per la Pau, el Juan Manuel Ávila, 

del Col·lectiu Maloka i la Betty Puerto, membre de la Taula per Colòmbia.  

 

 

 
Es va reunir amb diverses organitzacions i moviments socials i es va mantenir trobades amb 

organismes de l’Estat i el Govern colombià, així com també amb organismes de la comunitat 

internacional com la Oficina de l’Alta Comissiona de l’ONU per als Drets Humans a Colòmbia. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/noticia/declaracio-en-suport-a-la-ciutadania-colombiana_1069902
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/noticia/declaracio-en-suport-a-la-ciutadania-colombiana_1069902


 
 
Memòria d’activitats 2021 
 
 

9 
 

En roda de premsa a Cali, la Delegació catalana va alertar de la militarització de les ciutats, 

la repressió de la protesta pacífica i les desaparicions forçades en el marc del Paro Nacional. 

També es va remarcar la violència estructural, la violència sexual i la manca de futur per a la 

joventut al país.  

 

 

En roda de premsa al Parlament de Catalunya, la Delegació va presentar les conclusions de 

la visita a Colòmbia, on des de la Taula es va remarcar: “Cal aturar la massacre, cal una 

sortida negociada al conflicte i a les violacions dels drets humans, cal que s’escoltin les 

demandes de la ciutadania i cal la implementació de l’acord de Pau i el lliure exercici de 

l’activitat social i política de qualsevol grup o moviment d’oposició”. 

 

 

Els membres de la Delegació van constatar vulneracions de Drets Humans a través de 

l’informe “La violència de la Força Pública vulnera els drets fonamentals en les protestes del 

https://www.taulacolombia.org/ca/la-delegacio-catalana-a-colombia-constata-vulneracions-de-drets-humans-en-el-marc-del-paro-nacional/
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:13041203,17495
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:13041203,17495
https://www.taulacolombia.org/ca/la-violencia-de-la-forca-publica-vulnera-els-drets-fonamentals-en-les-protestes-del-paro-nacional/


 
 
Memòria d’activitats 2021 
 
 

10 
 

Paro Nacional” que va ser presentat durant l’any 2021 al Parlament de Catalunya (12 de juliol),  

al Congrés dels Diputats (18 d’octubre) i al Parlament europeu (9 de novembre). També es 

va presentar a la societat civil catalana a la celebració del Congrés Internacional per la Pau i 

a les XIX Jornades sobre Colòmbia. L’informe inclou compromisos per part de l’Ajuntament 

de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, els grups parlamentaris i les organitzacions socials 

participants a la Delegació catalana.  

 

Vídeo: Delegació catalana a Colòmbia en el marc del Paro Nacional (juny-juliol 2021) 

 
 

3.2 COMUNICATS I DOCUMENTS PÚBLICS 
 
 
Durant l'any 2021 la Taula s’ha adherit i ha publicat un total de 17 cartes, comunicats, i 
notes de premsa sobre la situació de pau i drets humans a Colòmbia i que donen visibilitat 
a les principals preocupacions de la Taula en matèria de drets humans i d’implementació del 
procés pau al país: 
 
Els pronunciaments s’han enfocat en la difícil situació humanitària que afronten alguns 
territoris com ara Chocó, Buenaventura o Catatumbo, en la garantia al dret a la protesta 
pacífica en el marc del Paro Nacional i en el suport a la implementació integral de l’Acord de 
Pau des de la comunitat internacional. Algunes iniciatives s’han desenvolupat en el marc de 
la participació de la Taula en l’Espai de Coordinació estatal de Solidaritat amb Colòmbia i de 
la plataforma europea OIDHACO: 

 
 

17/02 Comunicat públic en suport a l’Organització Femenina Popular pel dret a la Pau i a una 
vida lliure de violències a Colòmbia 
 
14/04 Comunicat públic a la comunitat internacional per garantir la seguretat a la ciutat de 
Buenaventura 
 
4/05 Comunicat internacional de la societat civil perquè el govern colombià garanteixi drets 
fonamentals i protegeixi qui els exerceix 
 
5/05 Comunicat públic adreçat a la comunitat internacional perquè es pronunciï per posar fi a 
la violència de la força pública i perquè es garanteixi el dret a la protesta pacífica 
 
13/05 Carta a la ministra d'Assumptes Exteriors d'Espanya alertant de la situació de 
vulneració dels drets humans   
 
30/06 Proposició No de Llei (PNL) sobre el suport al Procés de Pau a Colòmbia aprovada per 
majoria a la Comissió d’Assumptes Exteriors del Congrés dels Diputats 
 
16/07 Carta enviada a l’alcaldessa de Bogotà Claudia López, on sol·licitem que es faciliti la 
conformació d’un cordó humanitari per protegir a les persones manifestants en el marc del 
paro nacional   

 
14/10 NdP: La Delegació catalana a Colòmbia constata una “lògica de guerra” en la repressió 
de les manifestacions pacífiques del Paro Nacional 

 

https://www.taulacolombia.org/ca/la-violencia-de-la-forca-publica-vulnera-els-drets-fonamentals-en-les-protestes-del-paro-nacional/
https://www.taulacolombia.org/ca/la-violencia-de-la-forca-publica-vulnera-els-drets-fonamentals-en-les-protestes-del-paro-nacional/
https://www.taulacolombia.org/ca/la-violencia-de-la-forca-publica-vulnera-els-drets-fonamentals-en-les-protestes-del-paro-nacional/
https://www.youtube.com/watch?v=lR_czUqz58I
https://www.taulacolombia.org/ca/organizacion-femenina-popular-dones-pel-dret-a-la-pau-i-a-una-vida-lliure-de-violencies-a-colombia/
https://www.taulacolombia.org/ca/organizacion-femenina-popular-dones-pel-dret-a-la-pau-i-a-una-vida-lliure-de-violencies-a-colombia/
https://www.taulacolombia.org/ca/comunicat-internacional-garantiasparabuenaventura/
https://www.taulacolombia.org/ca/comunicat-internacional-garantiasparabuenaventura/
https://www.taulacolombia.org/ca/comunicat-internacional-de-la-societat-civil-perque-el-govern-colombia-garanteixi-drets-fonamentals-i-protegeixi-qui-els-exerceix/
https://www.taulacolombia.org/ca/comunicat-internacional-de-la-societat-civil-perque-el-govern-colombia-garanteixi-drets-fonamentals-i-protegeixi-qui-els-exerceix/
https://www.taulacolombia.org/ca/nota-de-premsa-la-repressio-a-colombia-suma-18-victimes-mortals-i-23-persones-amb-lesions-oculars-a-mans-de-la-forca-publica/
https://www.taulacolombia.org/ca/nota-de-premsa-la-repressio-a-colombia-suma-18-victimes-mortals-i-23-persones-amb-lesions-oculars-a-mans-de-la-forca-publica/
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/07/PNL-Colombia-Congreso.pdf
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/07/PNL-Colombia-Congreso.pdf
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/07/PNL-Colombia-Congreso.pdf
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2021/07/PNL-Colombia-Congreso.pdf
https://www.taulacolombia.org/ca/la-taula-sollicitem-a-claudia-lopez-alcaldessa-de-bogota-que-faciliti-la-conformacio-dun-cordo-humanitari-per-protegir-a-les-persones-manifestants/
https://www.taulacolombia.org/ca/la-taula-sollicitem-a-claudia-lopez-alcaldessa-de-bogota-que-faciliti-la-conformacio-dun-cordo-humanitari-per-protegir-a-les-persones-manifestants/
https://www.taulacolombia.org/ca/la-taula-sollicitem-a-claudia-lopez-alcaldessa-de-bogota-que-faciliti-la-conformacio-dun-cordo-humanitari-per-protegir-a-les-persones-manifestants/
https://www.taulacolombia.org/ca/nota-de-premsa-la-delegacio-catalana-a-colombia-constata-una-logica-de-guerra-en-la-repressio-de-les-manifestacions-pacifiques-del-paro-nacional/
https://www.taulacolombia.org/ca/nota-de-premsa-la-delegacio-catalana-a-colombia-constata-una-logica-de-guerra-en-la-repressio-de-les-manifestacions-pacifiques-del-paro-nacional/
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18/10 Manifest d'adhesió al Espai de Coordinació estatal de Solidaritat amb Colòmbia 
 
25/10 La Taula, Oidhaco i organitzacions signants manifesten preocupació per aument de risc 
de persones defensores y crisis humanitària al departament del Chocó 

 
10/11 Comunicat: el suport de la comunitat internacional és fonamental per a l’Acord de Pau 
a Colòmbia 

 
12/11 Nota de Premsa: Creació del Grup Interparlamentari per la Pau a Colòmbia al Congrés 
de Diputats dels Madrid 
 
17/11 Preocupació pels assenyalaments contra membres de l’Asociación Campesina del 
Catatumbo (ASCAMCAT) 
 
23/11 NdP: Parlamentaris de l’Estat espanyol exigeixen el compliment íntegre de l’Acord de 
Pau cinc anys després de la seva signatura 
 
26/11 Carta de preocupació a Iván Duque per la judicialització de persones defensores dels 
Drets Humans 
 
09/12 Carta de preocupació a mecanismes especial d'ONU per les decisions de la Cort 
Constitucional de Colòmbia sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
 
10/12 Carta pública sobre el treball de la Comissió de la Veritat 
 
 
  
 
 

4. INCIDÈNCIA SOCIAL I MEDIÀTICA 
 
Durant l’any 2021, la Taula ha participat en l’organització de diverses gires d’incidència i 

activitats públiques, entre les quals destaquen l’aniversari dels 20 anys de la Taula i les XIX 

Jornades sobre Colòmbia. 

També s’ha posat a disposició de les organitzacions de la diàspora colombiana a 

Catalunya els canals de comunicació i xarxes socials de la Taula. S’han difós activitats i 

iniciatives de la diàspora, especialment les impulsades en el marc de les mobilitzacions del 

paro nacional de Colòmbia a Barcelona i les organitzades pel Node català de suport a la 

Comissió de la Veritat, del qual la Taula n’és membre. 

La Taula ha estat font d’informació i referència sobre Colòmbia, amb un total de 95 articles, 

reportatges i entrevistes de diferents mitjans de comunicació, agències de notícies i canals 

de difusió locals, nacionals i internacionals. L’assistència i impacte mediàtic de les XIX 

Jornades va ser important i va tenir com a resultat la publicació d’un total de 32 articles, 

reportatges i entrevistes. 

 
 
 
 
 

https://www.taulacolombia.org/ca/la-taula-subscriu-al-comunicat-de-preocupacio-pel-risc-de-les-persones-defensores-de-drets-humans/
https://www.taulacolombia.org/ca/la-taula-subscriu-al-comunicat-de-preocupacio-pel-risc-de-les-persones-defensores-de-drets-humans/
https://www.taulacolombia.org/ca/comunicat-el-suport-de-la-comunitat-internacional-es-fonamental-per-a-lacord-de-pau/
https://www.taulacolombia.org/ca/comunicat-el-suport-de-la-comunitat-internacional-es-fonamental-per-a-lacord-de-pau/
https://www.taulacolombia.org/ca/creacio-del-grup-interparlamentari-per-la-pau-a-colombia-al-congres-dels-diputats-de-madrid/
https://www.taulacolombia.org/ca/creacio-del-grup-interparlamentari-per-la-pau-a-colombia-al-congres-dels-diputats-de-madrid/
https://www.taulacolombia.org/ca/preocupacio-pels-assenyalaments-contra-membres-de-lasociacion-campesina-del-catatumbo-ascamcat/
https://www.taulacolombia.org/ca/preocupacio-pels-assenyalaments-contra-membres-de-lasociacion-campesina-del-catatumbo-ascamcat/
https://www.taulacolombia.org/ca/parlamentaris-de-lestat-espanyol-exigeixen-el-compliment-integre-de-lacord-de-pau-cinc-anys-despres-de-la-seva-signatura/
https://www.taulacolombia.org/ca/parlamentaris-de-lestat-espanyol-exigeixen-el-compliment-integre-de-lacord-de-pau-cinc-anys-despres-de-la-seva-signatura/
https://www.taulacolombia.org/ca/carta-de-preocupacio-a-ivan-duque-per-la-judicialitzacio-de-persones-defensores-dels-drets-humans/
https://www.taulacolombia.org/ca/carta-de-preocupacio-a-ivan-duque-per-la-judicialitzacio-de-persones-defensores-dels-drets-humans/
https://www.elespectador.com/opinion/lectores/cartas/replica-a-una-columna-sobre-el-trabajo-de-la-comision-de-la-verdad
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4.1 GIRES I ACTIVITATS PÚBLIQUES 

 
Durant aquest període s'han dut a terme 8 gires, algunes d’elles virtuals, amb diferents 

administracions, institucions i grups parlamentaris de Catalunya, l'Estat Espanyol i Europa 

amb l'objectiu d'actualitzar la situació en matèria de drets humans al país i el procés 

d'implementació de l'Acord de Pau. 

 

La Taula també ha participat i organitzat diferents activitats públiques al llarg de l’any, tant 

virtuals com presencials, com per exemple el Webminar internacional “Comunitats unides 

contra la gestió d’Agbar-Suez” en el marc del grup d’Empresa i Drets Humans, el col·loqui 

“Respostes contra el jovenicidi: Colòmbia i Mèxic en diàleg amb Barcelona”.  

 
 

GENER 
  
Participació al taller online de protecció de defensores Defenders defensores del medi 

ambient. Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

 

 
FEBRER 
 

Gira d’incidència virtual “Mujeres por el derecho a la paz y una vida libre de violencias” 

de l'Organización Femenina Popular (OFP), impulsada per la Plataforma Unitària contra les 

violències de Gènere i en coordinació amb la xarxa europea OIDHACO. Trobades amb 

institucions catalanes com l’ACCD, l’ICIP,  l’Ajuntament de Lleida, el Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. 

 

 

https://www.taulacolombia.org/ca/webminar-internacional-comunitats-unides-contra-la-gestio-dagbar-suez/
https://www.taulacolombia.org/ca/webminar-internacional-comunitats-unides-contra-la-gestio-dagbar-suez/
https://www.taulacolombia.org/ca/colloqui-respostes-contra-el-jovenicidi-colombia-i-mexic-en-dialeg-amb-barcelona/
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En l’àmbit europeu es van mantenir reunions amb el Servei Europeu d'Acció Exterior de la 

Comissió Europea (EEAS) i a Ginebra amb les Missions permanents de França, Holanda, 

Finlàndia, Suècia i Portugal davant el Consell de DH de l'ONU. 

 
 

MARÇ 
 

Suport a la gira d’incidència virtual 

“Mujeres Inkal Awá protegiendo el 

territorio y luchando por nuestro 

buen vivir” impulsada per Moviment 

per la Pau (MPDL) i l’Observatori 

ADPI, i en coordinació amb la xarxa 

europea OIDHACO. Dones 

representants de la Consejería Mujer 

y Familia de la UNIPA es van reunir 

amb representants del Ministeri 

d'Afers Exteriors, de l'AECID i l'ACCD, 

així com amb membres de l'Intergrup parlamentari de les Cortes Generales, Congreso de 

Diputados i Senado, de suport i seguiment de l’Acord de Pau a Colòmbia. A Europa es van 

reunir amb eurodiputades dels grups Socialista i Verds, les Cancelleries de Suïssa i Alemanya 

i amb el Relator Especial sobre els Drets dels Pobles Indígenes de l'ONU. 

 

 

 

 

 

Seminari “Privatización del agua en 

Latinoamérica” amb motiu del Dia Mundial de 

l’Aigua el 25 de març de 2021 i amb l’objectiu de 

visibilitzar la vulneració de DH per part d’empreses 

transnacionals que gestionen l'aigua.   

 

 

 

 

https://www.taulacolombia.org/ca/comunitats-colombianes-contra-els-abusos-dagbar/
https://www.taulacolombia.org/ca/comunitats-colombianes-contra-els-abusos-dagbar/
https://www.taulacolombia.org/ca/comunitats-colombianes-contra-els-abusos-dagbar/
https://www.taulacolombia.org/ca/comunitats-colombianes-contra-els-abusos-dagbar/
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ABRIL 
 

Gira d’incidència política virtual “Comunitats Vs Agbar” organitzada amb l’Associació 

Catalana d’Enginyeria 

Sense Fronteres (ESF) i 

en la qual va participar 

l’advocat i defensor de 

drets humans Adil 

Meléndez, representant 

de les comunitats 

afectades de Cartagena, 

Colòmbia. 

 

 

Reunions amb la Regidoria d’Emergència Climàtica i la Direcció de Justícia Global i 

Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’Àrea de Cooperació 

Internacional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’Àrea de Cooperació Internacional 

de la Diputació de Barcelona i amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i 

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. En 

l’àmbit europeu: reunions amb la Comissió d’Investigació d’Aigua de l’Assemblea Popular 

Francesa; amb eurodiputats del Grup Socialista, del Grup Verd, del Grup de l’Esquerra i 

membres d’EUROLAT. 

 
 
MAIG 
 
El 13 de maig es va realitzar un 

conversatori  virtual per tal d’analitzar 

el context en el qual es produïen les 

mobilitzacions ciutadanes en ocasió del 

Paro Nacional a Colòmbia. Activitat 

organitzada amb l’ICIP. 
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El 18 de maig es va organitzar un altre 

conversatori virtual, en aquest cas amb líders i 

lideresses juvenils, del moviment indígena i del 

Comité del Paro Nacional sobre les raons per las 

quals es manté el Paro Nacional a Colòmbia. 

Activitat organitzada amb IAP i ACP. 

 
 

 
 
 
 
 

 
El 28 de maig es va organitzar la 

primera activitat presencial per 

part del Grup d’Empresa i Drets 

Humans. L’acte va fer èmfasi en la 

impunitat de les empreses 

transnacionals i la garantia dels drets 

humans i ambientals.   

 
 
JUNY 
 
El 12 de juny es va portar a terme l’esdeveniment públic de reconeixement a 

organitzacions i entitats socials vinculades a la Taula Catalana durant els seus 20 anys 

d'història. 

 

Van assistir representants de les en-

titats membres i observadores actu-

als de la Taula, juntament amb per-

sones i entitats que han acompanyat 

el camí de la Taula de manera signi-

ficativa, de l'àmbit social, acadèmic, 

sindical, cultural, de l'activisme, etc. 
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L’acte públic a l’Espai Josep Bota de la Fàbrica Fabra i Coats va comptar amb una àmplia 

assistència i es va retransmetre via streaming per a aquelles persones i col·lectius que no 

van poder assistir o que es trobaven en altres territoris. 

 

Viatge de la Delegació catalana de verificació de la situació generada per la repressió 

al Paro Nacional. Diputades de quatre grups parlamentaris catalans, representant de la Ge-

neralitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona van visitar Colòmbia entre el 26 de juny 

i el 3 de juliol. 

 

 
 

JULIOL 
   
Es registra per segona vegada la Proposta de Llei per a la creació del Centre Català 

d’Empresa i Drets Humans amb l’objectiu que el Centre vetlli perquè el procés 

d’internacionalització de l’economia catalana no generi impactes negatius, especialment als 

països empobrits, i sigui l’instrument que garantirà la coherència entre les polítiques 

econòmiques, d’acció exterior i de cooperació internacional. 

 

Es va celebrar 

una roda de 

premsa on, 

Amaia Garcia, 

coordinadora 

de la Taula i 

portaveu de 

les entitats 

promotores, 

va expressar 

que “el futur 

del Centre 

català d’Empresa i Drets Humans vetllarà perquè la internacionalització de l’economia 

catalana no generi impactes negatius i vulneri els drets humans, especialment en països 

empobrits”. 

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:13028765,17495
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:13028765,17495
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Aprovació al Ple municipal d’una moció de reconeixement a la població colombiana 

exiliada i migrada resident a la ciutat i a les terres de ponent. Iniciativa impulsada per la 

Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida, articulada amb el Node Català 

de suport a la Comissió de la Veritat a Colòmbia i amb l’Institut Català Internacional per la 

Pau (ICIP). 

 
 

SETEMBRE 
  

Conferència  “Colòmbia: veritat, 

justícia, reparació i no repetició” 

organitzada per la Fundació Pau i 

Solidaritat i amb el suport de la Taula. 

Es va analitzar el context de violència 

antisindical durant el conflicte armat 

colombià i la situació de l’Acord de 

Pau. 

 
 
OCTUBRE 
 

Constitució formal al Congrés de Diputats de Madrid, del Grup Interparlamentari per la 

Pau a Colòmbia, impulsat per l’Espai de Coordinació de Solidaritat amb Colòmbia, en el qual 

la Taula participa. A l’esdeveniment van participar diferents defensores i defensors de 

programes estatals de protecció temporal i una persona representant de la Coordinación 

Colombia – Europa- Estados Unidos. 
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Dijous 7 d’octubre es va presentar a la Filmoteca 

de Catalunya el projecte i documental 

‘Berracas’ així com un breu context de la situació 

en què es troba Colòmbia. Posteriorment es va 

projectar el documental amb una taula rodona amb 

la participació de dues dones exiliades 

colombianes. Activitat organitzada amb l’ICIP. 

 

 

 

 

 

 

Diumenge 17 d’octubre es va presentar públicament i per primera vegada l’informe final 

de la Delegació catalana “La violència de la Força Pública vulnera els drets fonamentals en 

les protestes del Paro Nacional” que va visitar Colòmbia a finals del mes de juny de 2021. 

L’informe es va presentar en el marc del Congrés Internacional de Pau i va comptar amb la 

participació de membres del Congrés de Diputats, Ajuntament de Barcelona i un líder 

comunitari i social de primera línia de Cali. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.taulacolombia.org/ca/la-violencia-de-la-forca-publica-vulnera-els-drets-fonamentals-en-les-protestes-del-paro-nacional/
https://www.taulacolombia.org/ca/la-violencia-de-la-forca-publica-vulnera-els-drets-fonamentals-en-les-protestes-del-paro-nacional/
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NOVEMBRE 
 
XIX Jornades de la Taula. En el 

marc de les Jornades es va 

programar i difondre àmpliament el 

documental “Colòmbia l’Hora de 

la Veritat”, un relat sobre el procés 

de pau al país després de cinc 

dècades de conflicte armat, de la 

mà de dos víctimes exiliades. El 

documental es va estrenar al 

programa Latituds (Canal 33) el dia 

22 de novembre però va ser emès 

en primícia a les XIX Jornades. 

 

Xerrada “Respostes contra el jovenicidi: Colòmbia i Mèxic en diàleg amb Barcelona” en 

el marc del Fòrum Internacional Youth Act! Organitzades pel CJB i que van comptar amb la 

participació de la Laura Fonseca, defensora colombiana acollida al Programa Valencià de 

Protecció Integral i Acollida a defensors i defensores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/TaulaColombia/status/1460887431092346884?s=20&t=uaBN8QBNGGH88OiDQ6ZspQ
https://twitter.com/TaulaColombia/status/1460887431092346884?s=20&t=uaBN8QBNGGH88OiDQ6ZspQ
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4.2 JORNADES ANUALS: CINC ANYS DE LA SIGNATURA 
DE L’ACORD DE PAU A COLÒMBIA 
 

Les XIX Jornades sobre Colòmbia Cinc anys després de l’Acord, on és la Pau a Colòmbia? 

es van celebrar al Col·legi de Periodistes de Catalunya entre el 4 i el 6 de novembre i van 

comptar amb el suport logístic i econòmic de moltes entitats de la Taula com ara IAP, ACP, 

PBI, Cooperacció, l’ICIP, l’ACCD i la direcció general de la Generalitat, el Fons Català de 

Cooperació i l’Ajuntament de Barcelona.  

 

El 4 de novembre es va dur a terme una roda de premsa per presentar el programa i 

continguts de l’esdeveniment a la seu de 

Barcelona del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya. L'activitat va ser presencial i online 

degut a les restriccions Covid i les necessitats 

actuals dels periodistes i  es va difondre per 

streaming a través del canal youtube de la 

Taula. La roda de premsa va tenir impacte als 

mitjans i en total es van aconseguir 22 

impactes entre articles, reportatges, 

entrevistes i articles d’opinió en mitjans de 

l’àmbit català, l’estat espanyol i mitjans 

colombians. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3JR2mvLWR0&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=t3JR2mvLWR0&t=292s
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El fil conductor van ser els 5 anys de la firma de 

l’Acord de Pau i una trentena de persones 

convidades de Colòmbia van apropar la societat 

catalana a la conjuntura i realitat colombiana. 

Les diferents taules de debat van abordar temes 

com la implementació de la reforma rural, la 

situació de la justícia transicional al país i les 

oportunitats de participació política que van 

sorgir arrel de la signatura de l’Acord de Pau. 

 

 

El darrer dia de les Jornades, les taules de 

debat van formar part també del Fòrum 

contra les violències de gènere. En particular 

es va parlar del cas de la regió de Montes 

de María amb la presència de 4 dones 

lideresses dels territoris. També es va fer 

un balanç de la implementació de les 

mesures de gènere de l’Acord de Pau amb 

organitzacions i plataformes feministes del 

país. 

 
 
De les 38 persones que van participar a les taules de debat, 26 van ser dones i 12 homes i la 

campanya va incorporar de forma important la perspectiva de gènere. 

 

• Els tres dies de jornades es troben al canal YouTube de la Taula 

• Galeria fotogràfica de les XIX Jornades 
 

Aquesta activitat també va anar acompanyada de la campanya de comunicació 

#OnéslaPau que va comptar amb diferents productes i peces comunicatives. 

 

Amb posterioritat a les XIX Jornades també es van generar diversos materials de difusió, 

entre els quals 10 càpsules-entrevistes audiovisuals, 7 de les quals han estat protagonitzades 

per dones; 14 muntatges amb declaracions, dels quals 11 han estat protagonitzats per dones. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://youtube.com/playlist?list=PL12GiymNn6m0wX_9tpYIPsk53pg2P8AeY
https://flic.kr/s/aHsmXk3xpL
https://youtube.com/playlist?list=PL12GiymNn6m0wX_9tpYIPsk53pg2P8AeY
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4.3 RECULL PREMSA 
 
 
10/02 El País “Guardianas de la vida o los nuevos retos del colectivo feminista pionero en 

Colombia” 

 

10/02 La Independent. “Les dones hem aixecat les societats quan han estat devastades per 

les guerres” 

 

19/02 Semana. “Buenaventura: neoliberalismo salvaje” 

 

10/03 La Directa. “Les dones hem construït pau enmig de la guerra” 

 

06/05 Xarxanet. Laura Lorenzi: "Hi ha una clara evidència que existeix brutalitat policial a les 

protestes de Colòmbia” 

 

07/05 Programa Al dia de IB3 radio. “Taula rodona sobre Colòmbia, amb la participació de 

Laura Lorenzi, presidenta de la Taula i Betty Puerto de La Colectiva, membre de la Taula” 

 

07/05 Lafede.cat. “Crida a respectar el dret a la protesta a Colòmbia” 

 

13/05 L’accent.cat. “Colòmbia en flames” 

 

14/05 La Directa. “La diàspora colombiana: lluny però no absent” 

 

20/05 Media.Cat. “Colòmbia. Informar sense criminalitzar, amb Edilma Prado, Mar Romero, 

Berta Camprubí i Maria Manyosa” 

 

25/05 Media.Cat. “Informar sobre les protestes a Colòmbia: quan només les morts trenquen 

el silenci” 

 

08/06 Lafede.cat. Entrevista: “La clau de l’èxit de la Taula per Colòmbia és que té uns 

objectius clars i gens sectaris. La pau és la prioritat” 

 

23/06 La Directa “El Tribunal Permanent dels Pobles dictamina que l’estat colombià va 

realitzar un “genocidi continuat” 

 

28/06 Catalunya Plural “Colòmbia compleix dos mesos de ‘Paro Nacional’” 

 

29/06 Agencia Prensa Rural “Delegación catalana se reúne con organizaciones campesinas” 

 

29/06 Agencia EFE “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las protestas” 

 

29/06 El Universal “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las protestas” 

 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-09/guardianas-de-la-vida-o-los-nuevos-retos-del-colectivo-feminista-pionero-en-colombia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-09/guardianas-de-la-vida-o-los-nuevos-retos-del-colectivo-feminista-pionero-en-colombia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-09/guardianas-de-la-vida-o-los-nuevos-retos-del-colectivo-feminista-pionero-en-colombia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-09/guardianas-de-la-vida-o-los-nuevos-retos-del-colectivo-feminista-pionero-en-colombia.html
http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=9072%3Ales-dones-hem-aixecat-les-societats-quan-han-estat-devastades-per-les-guerres&catid=136%3Apau-i-resolucio-de-conflictes&Itemid=181&lang=ca
http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=9072%3Ales-dones-hem-aixecat-les-societats-quan-han-estat-devastades-per-les-guerres&catid=136%3Apau-i-resolucio-de-conflictes&Itemid=181&lang=ca
http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=9072%3Ales-dones-hem-aixecat-les-societats-quan-han-estat-devastades-per-les-guerres&catid=136%3Apau-i-resolucio-de-conflictes&Itemid=181&lang=ca
https://www.semana.com/opinion/articulo/buenaventura-neoliberalismo-salvaje/202130/
https://www.semana.com/opinion/articulo/buenaventura-neoliberalismo-salvaje/202130/
https://www.semana.com/opinion/articulo/buenaventura-neoliberalismo-salvaje/202130/
https://directa.cat/les-dones-hem-construit-pau-enmig-de-la-guerra/
https://directa.cat/les-dones-hem-construit-pau-enmig-de-la-guerra/
https://xarxanet.org/internacional/noticies/laura-lorenzi-hi-ha-una-clara-evidencia-que-existeix-brutalitat-policial-les
https://xarxanet.org/internacional/noticies/laura-lorenzi-hi-ha-una-clara-evidencia-que-existeix-brutalitat-policial-les
https://xarxanet.org/internacional/noticies/laura-lorenzi-hi-ha-una-clara-evidencia-que-existeix-brutalitat-policial-les
https://xarxanet.org/internacional/noticies/laura-lorenzi-hi-ha-una-clara-evidencia-que-existeix-brutalitat-policial-les
https://ib3.org/aldiaradio?pl=1&cont=8a1041bb-ace9-4589-a2f8-9a53076ef150
https://ib3.org/aldiaradio?pl=1&cont=8a1041bb-ace9-4589-a2f8-9a53076ef150
https://ib3.org/aldiaradio?pl=1&cont=8a1041bb-ace9-4589-a2f8-9a53076ef150
https://ib3.org/aldiaradio?pl=1&cont=8a1041bb-ace9-4589-a2f8-9a53076ef150
https://www.lafede.cat/ca/crida-a-respectar-el-dret-a-la-protesta-a-colombia/
https://www.lafede.cat/ca/crida-a-respectar-el-dret-a-la-protesta-a-colombia/
https://www.lafede.cat/ca/crida-a-respectar-el-dret-a-la-protesta-a-colombia/
https://laccent.cat/colombia-en-flames/
https://laccent.cat/colombia-en-flames/
https://directa.cat/la-diaspora-colombiana-lluny-pero-no-absent/
https://directa.cat/la-diaspora-colombiana-lluny-pero-no-absent/
https://directa.cat/la-diaspora-colombiana-lluny-pero-no-absent/
https://www.media.cat/2021/05/20/colombia-informar-sense-criminalitzar-amb-edilma-prado-mar-romero-berta-camprubi-i-maria-manyosa/
https://www.media.cat/2021/05/20/colombia-informar-sense-criminalitzar-amb-edilma-prado-mar-romero-berta-camprubi-i-maria-manyosa/
https://www.media.cat/2021/05/20/colombia-informar-sense-criminalitzar-amb-edilma-prado-mar-romero-berta-camprubi-i-maria-manyosa/
https://www.media.cat/2021/05/20/colombia-informar-sense-criminalitzar-amb-edilma-prado-mar-romero-berta-camprubi-i-maria-manyosa/
https://www.media.cat/2021/05/25/informar-sobre-protestes-colombia-quan-nomes-les-morts-trenquen-el-silenci/
https://www.media.cat/2021/05/25/informar-sobre-protestes-colombia-quan-nomes-les-morts-trenquen-el-silenci/
https://www.media.cat/2021/05/25/informar-sobre-protestes-colombia-quan-nomes-les-morts-trenquen-el-silenci/
https://www.media.cat/2021/05/25/informar-sobre-protestes-colombia-quan-nomes-les-morts-trenquen-el-silenci/
https://www.lafede.cat/ca/entrevista-la-clau-de-lexit-de-la-taula-per-colombia-es-que-te-uns-objectius-clars-i-gens-sectaris-la-pau-es-la-prioritat/
https://www.lafede.cat/ca/entrevista-la-clau-de-lexit-de-la-taula-per-colombia-es-que-te-uns-objectius-clars-i-gens-sectaris-la-pau-es-la-prioritat/
https://www.lafede.cat/ca/entrevista-la-clau-de-lexit-de-la-taula-per-colombia-es-que-te-uns-objectius-clars-i-gens-sectaris-la-pau-es-la-prioritat/
https://directa.cat/el-tribunal-permanent-dels-pobles-dictamina-que-lestat-colombia-va-realitzar-un-genocidi-continuat/
https://directa.cat/el-tribunal-permanent-dels-pobles-dictamina-que-lestat-colombia-va-realitzar-un-genocidi-continuat/
https://directa.cat/el-tribunal-permanent-dels-pobles-dictamina-que-lestat-colombia-va-realitzar-un-genocidi-continuat/
https://catalunyaplural.cat/ca/colombia-compleix-dos-mesos-de-paro-nacional/
https://catalunyaplural.cat/ca/colombia-compleix-dos-mesos-de-paro-nacional/
https://prensarural.org/spip/spip.php?article26906
https://prensarural.org/spip/spip.php?article26906
https://prensarural.org/spip/spip.php?article26906
https://www.efe.com/efe/usa/america/mision-catalana-visita-colombia-para-verificar-situacion-tras-las-protestas/50000103-4574601
https://www.eluniversal.com.co/colombia/mision-catalana-visita-colombia-para-verificar-situacion-tras-las-protestas-HL4872595
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29/06 abc “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las protestas” 
 

29/06 The World News “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las 

protestas” 
 

30/06 Exterior.cat “Una delegació catalana viu in situ les vulneracions de drets que pateix 

Colòmbia” 
 

30/06 Eldiario.es “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las protestas” 
 

30/06 Cope “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las protestas” 
 

30/06 Eje21 “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las protestas” 
 

30/06 Swissinfo.ch “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las protestas” 
 

30/06 RCN Radio “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las protestas” 
 

30/06 Radio Macondo “La delegación de diputadas y organizaciones de Cataluña se 

encuentra en el país verificando situación en el marco del paro nacional” 
 

30/06 Infobae “Misión de parlamentarios de Cataluña (España) que visita a Colombia prepara 

informe sobre los Derechos Humanos en el paro nacional de Colombia” 
 

30/06 La Región Internacional “Una Misión catalana visita Colombia para verificar la situación 

tras las protestas” 
 

30/06 Yahoo/deportes. “Misión catalana visita Colombia para verificar situación tras las 

protestas” 
 

30/06 Betevé “Activistes colombianes de Barcelona reclamen la fi de la repressió al seu país” 
 

30/06 Infobae “Misión de parlamentarios de Cataluña (España) que visita a Colombia prepara 

informe sobre los Derechos Humanos en el paro nacional de Colombia”   
 

1/07 Canal 2 “Visita de misión catalana la unión de resistencias de Cali” 
 

02/07 Eldiario.es Misión catalana: las protestas evidencian "violencias estructurales" de 

Colombia 
 

03/07 Swissinfo.ch Misión catalana: protestas evidencian "violencias estructurales" de 

Colombia 
 

03/07 Infobae Las conclusiones que ha obtenido misión de parlamentarios de Cataluña 

(España) sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el paro 
 

https://www.abc.com.py/internacionales/2021/06/29/mision-catalana-visita-colombia-para-verificar-situacion-tras-las-protestas/
https://theworldnews.net/ve-news/mision-catalana-visita-colombia-para-verificar-situacion-tras-las-protestas
https://theworldnews.net/ve-news/mision-catalana-visita-colombia-para-verificar-situacion-tras-las-protestas
https://exterior.cat/noticies/una-delegacio-catalana-viu-in-situ-les-vulneracions-de-drets-que-pateix-colombia/
https://exterior.cat/noticies/una-delegacio-catalana-viu-in-situ-les-vulneracions-de-drets-que-pateix-colombia/
https://exterior.cat/noticies/una-delegacio-catalana-viu-in-situ-les-vulneracions-de-drets-que-pateix-colombia/
https://exterior.cat/noticies/una-delegacio-catalana-viu-in-situ-les-vulneracions-de-drets-que-pateix-colombia/
https://www.eldiario.es/internacional/mision-catalana-visita-colombia-verificar-situacion-protestas_1_8089129.html
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/mision-catalana-visita-colombia-para-verificar-situacion-tras-las-protestas-20210630_1373080
https://www.eje21.com.co/2021/06/mision-catalana-visita-colombia-para-verificar-situacion-tras-las-protestas/
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-protestas--actualización-_misión-catalana-visita-colombia-para-verificar-situación-tras-las-protestas/46747072
https://www.rcnradio.com/colombia/mision-catalana-visita-colombia-para-verificar-situacion-tras-las-protestas
https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/la-delegacion-de-diputadas-y-organizaciones-de-cataluna-se-encuentra-en-el-pais-verificando-situacion-en-el-marco-del-paro-nacional/
https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/la-delegacion-de-diputadas-y-organizaciones-de-cataluna-se-encuentra-en-el-pais-verificando-situacion-en-el-marco-del-paro-nacional/
https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/la-delegacion-de-diputadas-y-organizaciones-de-cataluna-se-encuentra-en-el-pais-verificando-situacion-en-el-marco-del-paro-nacional/
https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/la-delegacion-de-diputadas-y-organizaciones-de-cataluna-se-encuentra-en-el-pais-verificando-situacion-en-el-marco-del-paro-nacional/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/30/mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-que-visita-a-colombia-prepara-informe-sobre-los-derechos-humanos-en-el-paro-nacional-de-colombia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/30/mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-que-visita-a-colombia-prepara-informe-sobre-los-derechos-humanos-en-el-paro-nacional-de-colombia/
https://www.laregioninternacional.com/articulo/catalunya/mision-catalana-visita-colombia-verificar-situacion-protestas/20210630092056270520.html
https://www.laregioninternacional.com/articulo/catalunya/mision-catalana-visita-colombia-verificar-situacion-protestas/20210630092056270520.html
https://es.sports.yahoo.com/noticias/misión-catalana-visita-colombia-verificar-203416877.html?guccounter=1
https://es.sports.yahoo.com/noticias/misión-catalana-visita-colombia-verificar-203416877.html?guccounter=1
https://beteve.cat/la-familia-barris/activistes-colombia-reclamen-fi-repressio/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=beteve
https://beteve.cat/la-familia-barris/activistes-colombia-reclamen-fi-repressio/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=beteve
https://beteve.cat/la-familia-barris/activistes-colombia-reclamen-fi-repressio/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=beteve
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/30/mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-que-visita-a-colombia-prepara-informe-sobre-los-derechos-humanos-en-el-paro-nacional-de-colombia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/30/mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-que-visita-a-colombia-prepara-informe-sobre-los-derechos-humanos-en-el-paro-nacional-de-colombia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/30/mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-que-visita-a-colombia-prepara-informe-sobre-los-derechos-humanos-en-el-paro-nacional-de-colombia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/30/mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-que-visita-a-colombia-prepara-informe-sobre-los-derechos-humanos-en-el-paro-nacional-de-colombia/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=877388876322299&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/canal2cali/videos/877388876322299/
https://www.eldiario.es/politica/mision-catalana-protestas-evidencian-violencias-estructurales-colombia_1_8100446.html
https://www.eldiario.es/politica/mision-catalana-protestas-evidencian-violencias-estructurales-colombia_1_8100446.html
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-protestas_misión-catalana--protestas-evidencian--violencias-estructurales--de-colombia/46755798
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-protestas_misión-catalana--protestas-evidencian--violencias-estructurales--de-colombia/46755798
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/03/las-conclusiones-que-ha-obtenido-mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-paro/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/03/las-conclusiones-que-ha-obtenido-mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-paro/
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03/07 La Directa La delegació catalana a Colòmbia troba "un règim autoritari encobert de 

democràcia" 
 

04/07 El Salto Una delegación catalana encuentra en Colombia “un régimen autoritario 

encubierto de democracia” 
 

05/07 Publimetro Conmoción por masacre en el Tolima: 3 hombres fueron acribillados 
 

05/07 Lafede.cat Més de 8.000 entitats i cooperatives impulsen la creació del Centre Català 

d’Empresa i Drets Humans 
 

06/07 Ivoox “Delegación Catalana en Colombia” 
 

28/08 Sicom Milena Flórez (Movimiento Ríos Vivos): “Si parlem, ens callen; necessitem suport 

internacional front a un Estat assassí” 
 

15/09 ARA.cat “El govern espanyol condecora el president de Colòmbia ignorant la repressió 

a les protestes socials” 
 

16/09 Alponiente “36 cuentas de Twitter para entender sobre conflicto, violencias, crimen y 

paz en Colombia” 
 

17/09 Xarxanet Luz Marina Hache: "La pau és el camí, però ha d'arribar resolent els conflictes 

socials que tenim" 
 

21/09 Infobae “Las conclusiones que ha obtenido misión de parlamentarios de Cataluña 

(España) sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el paro” 
 

23/09 Sindicalistes Solidaris “20 anys de la Taula Catalana per la Pau i els drets humans a 

Colòmbia” 
 

24/09 Filmoteca.cat “‘Berracas’, retrat de les dones supervivents del conflicte armat a 

Colòmbia” 
 

18/10 Europa press “PSOE, Podemos y socios crean un Grupo Interparlamentario por la Paz 

en Colombia ante la violencia y la represión” 
 

18/10 Swissinfo “Parlamentarios españoles piden vigilar y apoyar el proceso de paz en 

Colombia” 
 

18/10 Colombia.com “Parlamentarios españoles piden vigilar y apoyar el proceso de paz en 

Colombia” 
 

26/10 Xarxanet.org “L’informe de la Delegació catalana a Colòmbia constata la vulneració de 

drets humans durant el paro nacional” 
 

https://directa.cat/la-delegacio-catalana-troba-un-regim-autoritari-encobert-de-democracia-a-colombia/
https://directa.cat/la-delegacio-catalana-troba-un-regim-autoritari-encobert-de-democracia-a-colombia/
https://www.elsaltodiario.com/colombia/delegacion-catalana-encuentra-colombia-regimen-autoritario-encubierto-democracia
https://www.elsaltodiario.com/colombia/delegacion-catalana-encuentra-colombia-regimen-autoritario-encubierto-democracia
https://www.elsaltodiario.com/colombia/delegacion-catalana-encuentra-colombia-regimen-autoritario-encubierto-democracia
https://www.elsaltodiario.com/colombia/delegacion-catalana-encuentra-colombia-regimen-autoritario-encubierto-democracia
https://www.publimetro.co/co/noticias/2021/07/05/conmocion-por-masacre-en-el-tolima-3hombres-fueron-acribillados.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2021/07/05/conmocion-por-masacre-en-el-tolima-3hombres-fueron-acribillados.html
https://www.lafede.cat/ca/mes-de-8-000-entitats-i-cooperatives-impulsen-la-creacio-del-centre-catala-dempresa-i-drets-humans/
https://www.lafede.cat/ca/mes-de-8-000-entitats-i-cooperatives-impulsen-la-creacio-del-centre-catala-dempresa-i-drets-humans/
https://www.ivoox.com/delegacion-catalana-colombia-audios-mp3_rf_72395996_1.html
https://www.ivoox.com/delegacion-catalana-colombia-audios-mp3_rf_72395996_1.html
https://www.ivoox.com/delegacion-catalana-colombia-audios-mp3_rf_72395996_1.html
https://www.sicom.cat/blog/milena-florezmovimiento-rios-vivossi-parlem-ens-callen-necessitem-suport-internacional-front-a-un-estat-assassi-laplacadelsfuturs-28-08-2021/
https://www.sicom.cat/blog/milena-florezmovimiento-rios-vivossi-parlem-ens-callen-necessitem-suport-internacional-front-a-un-estat-assassi-laplacadelsfuturs-28-08-2021/
https://www.sicom.cat/blog/milena-florezmovimiento-rios-vivossi-parlem-ens-callen-necessitem-suport-internacional-front-a-un-estat-assassi-laplacadelsfuturs-28-08-2021/
https://www.sicom.cat/blog/milena-florezmovimiento-rios-vivossi-parlem-ens-callen-necessitem-suport-internacional-front-a-un-estat-assassi-laplacadelsfuturs-28-08-2021/
https://www.ara.cat/internacional/govern-espanyol-condecora-president-colombia-ignorant-repressio-protestes-socials_1_4117000.html
https://www.ara.cat/internacional/govern-espanyol-condecora-president-colombia-ignorant-repressio-protestes-socials_1_4117000.html
https://www.ara.cat/internacional/govern-espanyol-condecora-president-colombia-ignorant-repressio-protestes-socials_1_4117000.html
https://alponiente.com/36-cuentas-de-twitter-para-entender-sobre-conflicto-violencias-crimen-y-paz-en-colombia/
https://alponiente.com/36-cuentas-de-twitter-para-entender-sobre-conflicto-violencias-crimen-y-paz-en-colombia/
https://xarxanet.org/internacional/noticies/luz-marina-hache-la-pau-es-el-cami-pero-ha-darribar-resolent-els-conflictes
https://xarxanet.org/internacional/noticies/luz-marina-hache-la-pau-es-el-cami-pero-ha-darribar-resolent-els-conflictes
https://xarxanet.org/internacional/noticies/luz-marina-hache-la-pau-es-el-cami-pero-ha-darribar-resolent-els-conflictes
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/03/las-conclusiones-que-ha-obtenido-mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-paro/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/03/las-conclusiones-que-ha-obtenido-mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-paro/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/03/las-conclusiones-que-ha-obtenido-mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-paro/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/03/las-conclusiones-que-ha-obtenido-mision-de-parlamentarios-de-cataluna-espana-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-paro/
https://sindicalistessolidaris.org/20-anys-de-la-taula-catalana-per-la-pau-i-els-drets-humans-a-colombia/
https://sindicalistessolidaris.org/20-anys-de-la-taula-catalana-per-la-pau-i-els-drets-humans-a-colombia/
https://www.filmoteca.cat/web/ca/article/berracas-retrat-de-les-dones-supervivents-del-conflicte-armat-colombia
https://www.filmoteca.cat/web/ca/article/berracas-retrat-de-les-dones-supervivents-del-conflicte-armat-colombia
https://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-podemos-socios-crean-grupo-interparlamentario-paz-colombia-violencia-represion-20211018172206.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-podemos-socios-crean-grupo-interparlamentario-paz-colombia-violencia-represion-20211018172206.html
https://www.swissinfo.ch/spa/españa-colombia_parlamentarios-españoles-piden-vigilar-y-apoyar-el-proceso-de-paz-en-colombia/47037266
https://www.swissinfo.ch/spa/españa-colombia_parlamentarios-españoles-piden-vigilar-y-apoyar-el-proceso-de-paz-en-colombia/47037266
https://www.colombia.com/actualidad/internacionales/diputados-espanoles-piden-hacer-seguimiento-al-proceso-de-paz-de-colombia-323047
https://www.colombia.com/actualidad/internacionales/diputados-espanoles-piden-hacer-seguimiento-al-proceso-de-paz-de-colombia-323047
https://xarxanet.org/internacional/noticies/linforme-de-la-delegacio-catalana-colombia-constata-la-vulneracio-de-drets
https://xarxanet.org/internacional/noticies/linforme-de-la-delegacio-catalana-colombia-constata-la-vulneracio-de-drets
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28/10  CooperAcció “GIRA ‘Les dones de Colombia construïm la Pau” 
 

02/11  Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona “Les XIX Jornades de la Taula Colòmbia 

es pregunten on és la pau cinc anys després de l’Acord” 
 

02/11 Col·legi de Periodistes de Catalunya “XIX Jornades sobre Colòmbia” 
 

11/11 La lliga dels dret dels Pobles. “El suport de la comunitat internacional és fonamental 

per l’Acord de Pau” 
 

04/11 Institut Català Internacional per la Pau “XIX Jornades de la Taula catalana per Colòmbia” 
 

04/11 Xarxanet.org “Jornades: ‘Cinc anys després de l'Acord, on és la Pau a Colòmbia?’” 
 

04/11  Notícies 324. "Latituds" preestrena el documental "Colòmbia, l'hora de la veritat" 
 

05/11 Més324. Entrevista a Sandra Ramírez en Prime Time per al periodista Xavier Grasset  

"La pau és una altra forma de fer política, amb la paraula i la raó". 
 

05/11 El Cugatenc “Ángela Patricia Pérez: “Les amenaces ens donen més força per seguir el 

procés de pau a Colòmbia” 
 

05/11 Eldiario.es. “La cooperación extremeña, catalana y vasca coordinan esfuerzos junto al 

Sistema Integral para la paz en Colombia” 
 

05/11 Govern.cat. (nota de premsa) Consellera Alsina: "Donar suport a la implementació dels 

Acords de Pau és necessari tant per a Colòmbia com per a la comunitat internacional" 
 

05/11 Portal gobernaciondelmagdalena.gov.co “Gobernador Caicedo participará en XIX 

Jornada de la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia”   
 

05/11 Web personal de Mariajosepizarro.co “María José Pizarro invitada a la XIX Jornada de 

la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia” 
 

05/11 Diariodelsur.co “Carlos Caicedo participará en XIX Jornada de la Taula Catalana por la 

Paz y los Derechos Humanos en Colombia” 
 

05/11 Hoydiariodelmagdalena.com.co. “Gobernador Caicedo participará en XIX Jornada de 

la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia” 
 

05/11 Hsbnoticias.com “Gobernador Carlos Caicedo participará en la XIX Jornada de la Taula 

Catalana por la Paz en Colombia 
 

06/11 Buenaventruaenlinea.com “Gobernador Caicedo participó en XIX Jornada de la Taula 

Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia”   
 

https://www.cooperaccio.org/ca/gira-les-dones-de-colombia-construim-la-pau/
http://www.solidaritat.ub.edu/jornades-colombia-2021/
http://www.solidaritat.ub.edu/jornades-colombia-2021/
https://www.periodistes.cat/activitats/xix-jornades-sobre-colombia
https://dretsdelspobles.org/news/ca/2021/11/11/0001/comunicat-el-suport-de-la-comunitat-internacional-es-fonamental-per-a-lacord-de-pau
https://dretsdelspobles.org/news/ca/2021/11/11/0001/comunicat-el-suport-de-la-comunitat-internacional-es-fonamental-per-a-lacord-de-pau
https://www.icip.cat/ca/event/xix-jornades-de-la-taula-catalana-per-colombia/
https://xarxanet.org/agenda/jornades-cinc-anys-despres-de-lacord-es-la-pau-colombia
https://www.ccma.cat/premsa/latituds-preestrena-el-documental-colombia-lhora-de-la-veritat/nota-de-premsa/3128031/
https://www.ccma.cat/premsa/latituds-preestrena-el-documental-colombia-lhora-de-la-veritat/nota-de-premsa/3128031/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/entrevista-a-sandra-ramirez-la-pau-es-una-altra-forma-de-fer-politica-amb-la-paraula-i-la-rao/video/6128143/
https://elcugatenc.cat/drets/angela-patricia-perez-les-amenaces-ens-donen-mes-forca-seguir-el-proces-pau-colombia
https://elcugatenc.cat/drets/angela-patricia-perez-les-amenaces-ens-donen-mes-forca-seguir-el-proces-pau-colombia
https://www.eldiario.es/extremadura/cooperacion/cooperacion-extremena-catalana-vasca-coordinan-esfuerzos-sistema-integral-paz-colombia_1_8463035.html
https://www.eldiario.es/extremadura/cooperacion/cooperacion-extremena-catalana-vasca-coordinan-esfuerzos-sistema-integral-paz-colombia_1_8463035.html
https://govern.cat/pres_gov/govern/ca/notespremsa/415282/consellera-alsina-donar-suport-implementacio-acords-pau-necessari-colombia-comunitat-internacional.html
https://govern.cat/pres_gov/govern/ca/notespremsa/415282/consellera-alsina-donar-suport-implementacio-acords-pau-necessari-colombia-comunitat-internacional.html
https://www.gobernaciondelmagdalena.gov.co/gobernador-caicedo-participara-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://www.gobernaciondelmagdalena.gov.co/gobernador-caicedo-participara-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://mariajosepizarro.co/maria-jose-pizarro-invitada-a-la-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://mariajosepizarro.co/maria-jose-pizarro-invitada-a-la-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://diariodelsur.com.co/politica/carlos-caicedo-participara-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos
https://diariodelsur.com.co/politica/carlos-caicedo-participara-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/590077
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/590077
https://hsbnoticias.com/noticias/gobernador-carlos-caicedo-participara-en-la-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-en
https://hsbnoticias.com/noticias/gobernador-carlos-caicedo-participara-en-la-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-en
https://buenaventuraenlinea.com/gobernador-caicedo-participo-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://buenaventuraenlinea.com/gobernador-caicedo-participo-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos-humanos-en-colombia/
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05/11 Lametronoticias.com “Gobernador Caicedo participó en XIX Jornada de la Taula 

Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia”   
 

05/11 El Universal “Carlos Caicedo participará en XIX Jornada de la Taula Catalana” 
 

05/11 LaRegional.net “Gobernador del Magdalena participará en XIX Jornada de la Taula 

Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia” 
 

06/11 LaRegional.net “Caicedo destaca Acuerdos de Paz y señala bloqueos de Duque contra 

los derechos y la democràcia” 
 

11/11 Fons català de cooperació al desenvolupament. “Colòmbia necessita canvis 

estructurals per no tornar al conflicte armat” Entrevista a Elena Ambrosi 
 

14/11 Ràdio 4 “Món Possible” “5 anys de l’Acord de Pau a Colòmbia” 
 

02/11 Humanas Colombia “Comité de Seguimiento de los Montes de María viaja a Barcelona 

en el marco de los 5 años del Acuerdo de Paz” 
 

22/11 El Periodico (4)  “Cinco años del acuerdo de paz en Colombia. El testimonio de Luz 

Marina Hache Contreras”. El testimonio de Sandra Ramírez Lobo Silva. El testimonio de Olga 

Lucía Quintero. El testimonio de Isabella Sanroque. 
 

22/11 Elpais.com Planeta Futuro. “Dos décadas de frente común por Colombia desde 

Cataluña” 
 

23/11 La Directa. Entrevista a Luz Marina Monzón “Si volem construir la pau, cal esclarir la 

veritat dels desapareguts a Colòmbia". 
 

23/11 Público. Cinco años del Acuerdo Final con las FARC: más cultivos de coca, más 

violència y menos esperanza en Colombia 
 

23/11 El Periodico. “Colombia: más sombras que luces tras cinco años del acuerdo de paz” 
 

24/11 La Directa “Colòmbia: on és la pau?” 
 

24/11 Catalunya Plural . “Catalunya es bolca amb la pau a Colòmbia” 
 

24/11 La Marea. “Cinco años de los Acuerdos de Paz. Colombia, un país sin reforma agraria” 
 

25/11 El Salto Diario. “Colombia: a cinco años de los acuerdos, ¿dónde está la paz?” 
 

01/12 Catalunya plural “L’hora de l’activisme municipal a la cooperació catalana” 
 

01/12 La Marea. “Cinco años de los Acuerdos de Paz en Colombia. La representación política 

de las víctimas” 

https://www.lametronoticias.com/gobernador-caicedo-participara-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://www.lametronoticias.com/gobernador-caicedo-participara-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://www.eluniversal.com.co/regional/atlantico/carlos-caicedo-participara-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-BA5673164
https://www.laregional.net/gobernador-del-magdalena-participara-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-ddhh-en-colombia/
https://www.laregional.net/gobernador-del-magdalena-participara-en-xix-jornada-de-la-taula-catalana-por-la-paz-y-los-ddhh-en-colombia/
https://www.laregional.net/caicedo-destaca-acuerdos-de-paz-y-senala-bloqueos-de-duque-contra-los-derechos-y-la-democracia/
https://www.laregional.net/caicedo-destaca-acuerdos-de-paz-y-senala-bloqueos-de-duque-contra-los-derechos-y-la-democracia/
https://www.fonscatala.org/ca/comunicacio/noticies/colombia-necessita-canvis-estructurals-no-tornar-al-conflicte-armat
https://www.fonscatala.org/ca/comunicacio/noticies/colombia-necessita-canvis-estructurals-no-tornar-al-conflicte-armat
https://www.rtve.es/play/audios/mon-possible/5-anys-acord-pau-colombia/6205402/
https://www.humanas.org.co/comite-de-seguimiento-de-los-montes-de-maria-viaja-a-barcelona-en-el-marco-de-los-5-anos-del-acuerdo-de-paz/
https://www.humanas.org.co/comite-de-seguimiento-de-los-montes-de-maria-viaja-a-barcelona-en-el-marco-de-los-5-anos-del-acuerdo-de-paz/
https://www.elperiodico.com/es/videos/internacional/cinco-anos-acuerdo-paz-colombia-luz-marina-hache-contreras-video/12851374.shtml
https://www.elperiodico.com/es/videos/internacional/cinco-anos-acuerdo-paz-colombia-luz-marina-hache-contreras-video/12851374.shtml
https://www.elperiodico.com/es/videos/internacional/cinco-anos-acuerdo-paz-colombia-sandra-ramirez-lobo-silva-video/12851416.shtml
https://www.elperiodico.com/es/videos/internacional/cinco-anos-acuerdo-paz-colombia-sandra-ramirez-lobo-silva-video/12851416.shtml
https://www.elperiodico.com/es/videos/internacional/cinco-anos-acuerdo-paz-colombia/12851393.shtml
https://www.elperiodico.com/es/videos/internacional/cinco-anos-acuerdo-paz-colombia/12851393.shtml
https://www.elperiodico.com/es/videos/internacional/cinco-anos-acuerdo-paz-colombia/12851393.shtml
https://www.elperiodico.com/es/videos/internacional/cinco-anos-acuerdo-paz-colombia-isabella-sanroque-video/12851347.shtml
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-23/dos-decadas-de-frente-comun-por-colombia-desde-cataluna.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-23/dos-decadas-de-frente-comun-por-colombia-desde-cataluna.html
https://directa.cat/si-volem-construir-la-pau-cal-esclarir-la-veritat-dels-desapareguts-a-colombia/
https://directa.cat/si-volem-construir-la-pau-cal-esclarir-la-veritat-dels-desapareguts-a-colombia/
https://www.publico.es/internacional/cinco-anos-acuerdo-final-farc-cultivos-coca-violencia-esperanza-colombia.html
https://www.publico.es/internacional/cinco-anos-acuerdo-final-farc-cultivos-coca-violencia-esperanza-colombia.html
https://www.publico.es/internacional/cinco-anos-acuerdo-final-farc-cultivos-coca-violencia-esperanza-colombia.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20211123/colombia-sombras-luces-cinco-anos-12886318
https://directa.cat/colombia-on-es-la-pau/
https://catalunyaplural.cat/ca/catalunya-es-bolca-amb-la-pau-a-colombia/
https://www.lamarea.com/2021/11/24/cinco-anos-de-los-acuerdos-de-paz-colombia-un-pais-sin-reforma-agraria-i/
https://www.lamarea.com/2021/11/24/cinco-anos-de-los-acuerdos-de-paz-colombia-un-pais-sin-reforma-agraria-i/
https://www.elsaltodiario.com/acuerdos-habana/video-colombia-cinco-anos-acuerdos-donde-esta-paz
https://catalunyaplural.cat/ca/lhora-de-lactivisme-municipal-a-la-cooperacio-catalana/
https://www.lamarea.com/2021/12/01/cinco-anos-de-los-acuerdos-de-paz-en-colombia-la-representacion-politica-de-las-victimas-ii/
https://www.lamarea.com/2021/12/01/cinco-anos-de-los-acuerdos-de-paz-en-colombia-la-representacion-politica-de-las-victimas-ii/
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09/12 La Marea. “Cinco años de los Acuerdos de Paz. De excombatientes de las FARC-EP a 

personas reincorporadas. La vida sin armas (III)” 
 

10/12 El Espectador. “Réplica a una columna sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad” 
 

15/12 Ràdio4 (RTVE) Tertúlia al programa “Territori Clandestí” amb Yaini Contreras i Ángela 

Patricia Perez” 
 

15/12 La Independent. “No es hora de dejar sola Colombia en un momento clave de su historia” 
 

16/12 La Marea. “Cinco años de los Acuerdos de Paz. ¿Hay un final para la coca en Colombia? 

(IV)” 
 

23/12 La Marea. “Cinco años de los Acuerdos de Paz. La desaparición forzada (y V)” 
 
 

 
5. COMUNICACIÓ 
 
 

L’activitat comunicativa de la Taula ha estat marcada pel segon any de la pandèmia i per la 

consolidació als nous formats virtuals. La comunicació s’ha portat a terme a través dels perfils 

ja existents – Twitter, Facebook, Instagram Youtube, Butlletí mensual – i d’una nova eina 

comunicativa específica per a periodistes: el butlletí Pilas 

 

S’ha creat un butlletí específic per a periodistes anomenat: PILAS! , una eina virtual es-

pecífica per a periodistes i mitjans que, a través de 3 o 4 vídeos curts s’expliquen a grans 

trets temes de l’actualitat colombiana que sovint no s’aborden des dels mitjans, bé per la seva 

complexitat o bé per la dificultat de trobar veus expertes que aportin informacions rellevants. 

 

Durant l’any 2021, la Taula ha difós setmanalment a través de les seves xarxes socials 

una mitjana de 20 articles relacionats 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. 

 

En el marc de la celebració dels 20 anys de la Taula, s’ha creat una nova eina 

comunicativa on s’hi recull els 20 anys de treball de la Taula catalana per Colòmbia. 

L’exposició virtual “20 anys de la Taula  Colòmbia” https://20anys.taulacolombia.org  va 

permetre la realització d'una exposició-memòria virtual dels 20 anys de la Taula a través de 

diferents materials audiovisuals i a manera de dossier-història de l'entitat. La decisió sobre el 

format i el contingut d'aquesta eina, es va treballar de manera conjunta amb les entitats de la 

Taula i va ser un dels elements destacats de la campanya de comunicació de celebració dels 

20 anys i es va presentar públicament durant l’acte de celebració dels 20 anys. 

 
 
 

https://www.lamarea.com/2021/12/09/cinco-anos-de-los-acuerdos-de-paz-de-excombatientes-de-las-farc-ep-a-personas-reincorporadas-la-vida-sin-armas-iii/
https://www.lamarea.com/2021/12/09/cinco-anos-de-los-acuerdos-de-paz-de-excombatientes-de-las-farc-ep-a-personas-reincorporadas-la-vida-sin-armas-iii/
https://www.elespectador.com/opinion/lectores/cartas/replica-a-una-columna-sobre-el-trabajo-de-la-comision-de-la-verdad/
https://www.rtve.es/play/audios/territori-clandesti/
https://www.rtve.es/play/audios/territori-clandesti/
http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=9491:no-es-hora-de-deixar-sola-colombia-en-un-moment-clau-de-la-seva-historia&catid=182:p-moviments-socials&Itemid=231&lang=es
https://www.lamarea.com/2021/12/16/hay-un-final-para-la-coca-en-colombia-iv/
https://www.lamarea.com/2021/12/16/hay-un-final-para-la-coca-en-colombia-iv/
https://www.lamarea.com/tags/acuerdos-de-paz/
https://20anys.taulacolombia.org/


 
 
Memòria d’activitats 2021 
 
 

28 
 

5.1  CAMPANYES DE COMUNICACIÓ ESPECÍFIQUES 
 
Durant el 2021 s’han impulsat diverses campanyes de comunicació en xarxes socials per 
aconseguir una major incidència institucional, social i mediàtica. En destaquem algunes: 
 
#GiraOFP – Campanya de comunicació amb l’objectiu d’acompanyar la gira d’incidència 

virtual de lideresses de la 

Organización Femenina 

Popular (OFP) al febrer de 

2021. Es van difondre 5 

càpsules de vídeo, una 

infografia informativa i 

diverses notes i articles a 

mitjans de comunicació, per 

donar visibilitat internacional a 

l'organització colombiana del 

Magdalena Medio. 

 

#ComunidadesVsAgbar – Campanya impulsada durant el març i l’abril de 2021 conjunta-

ment amb Enginyeria Sense Fronteres amb l’objectiu de reforçar la gira d’incidència virtual. 

La campanya, que va comptar amb la participació del grup català d’Empreses i Drets Humans, 

va incidir en la vulneració de DH per part d’empreses transnacionals que gestionen l'aigua. 

 

 

#GarantíasParaBuenaventura – 

Campanya impulsada a l’abril de 

2021 on la comunitat internacional 

demana garanties per a les comu-

nitats afrocolombianes i organitza-

cions socials del barri de Santa Fe 

de Buenaventura arran de la pre-

sència d'actors armats il·legals i la 

seva disputa pel control territorial. 

 

 

 

#TaulaColombia20anys - Durant el mes de juliol i desembre de 2021 l'equip tècnic amb el 

suport de les entitats de la Taula va impulsar aquesta campanya amb l’objectiu de donar a 

conèixer l’exposició virtual dels 20 anys de la Taula, un material de memòria que es va 

elaborar durant els mesos d’abril, maig i juny de 2021. 

https://youtube.com/playlist?list=PL12GiymNn6m0sRRPYJp5qpDfzOw35CLnr
https://youtube.com/playlist?list=PL12GiymNn6m0sRRPYJp5qpDfzOw35CLnr
https://20anys.taulacolombia.org/
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La campanya va 

difondre la història de 

treball de la Taula 

destacant, per 

exemple, les primeres 

jornades o el 

programa de beques 

on van participar 

dones representants 

de moviments socials 

colombians. Es va visibilitzar i posar en valor el treball d’organitzacions i entitats socials 

vinculades a la Taula i la seva contribució en favor de la pau i els DH a Colòmbia durant els 

últims 20 anys. 

 

 #DelegacioCatalunyaColòmbia - El 12 de juliol de 2021 es va presentar en roda de premsa 

al Parlament de Catalunya, l'informe preliminar de la Delegació catalana Colòmbia en el marc 

del Paro Nacional. Diversos mitjans de comunicació van cobrir l’esdeveniment i es van gene-

rar materials comunicatius per a la comunicació i difusió posteriors. Les 4 diputades membres 

de la delegació (Maria Dantas, Aurora Madaula, Basha Changuerra i Jess Gonzalez) van ser 

les protagonistes i les seves declaracions van donar contingut a la campanya comunicativa 

desenvolupada a les xarxes socials de la Taula. Com a part de la campanya, la Taula també 

es va fer ressò de la presentació de l’informe de la Delegació en el marc del Congrés Inter-

nacional per la Pau i al Parlament europeu el 10 de novembre de 2021. 

 

#PNLpazColombia-  Al juliol i 

setembre de 2021, en el marc de 

l’aprovació el 30 de juny de 2021 de la 

Proposició No de Llei per la pau a 

Colòmbia al Congrés dels Diputats, es 

va elaborar una campanya de 

visualització i incidència política. En la 

línia amb el contingut de la PNL, els 

cartells es van dirigir a visualitzar 

específicament demandes 

relacionades amb els drets de les 

dones a Colòmbia, en particular: el necessari suport financer i polític a les organitzacions de 

dones a Colòmbia; la protecció a les persones defensores de Drets Humans amb perspectiva 

de gènere, i la necessitat d’avançar en el reconeixement dels drets de les víctimes de 

violència sexual, tot garantint el dret d’accés a la justícia. 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/DelegacioCatalunyaColòmbia?src=hashtag_click
https://twitter.com/TaulaColombia/status/1449685066297266181?s=20&t=dWFLoEBU6SB2H0B3J23Ybw
https://twitter.com/TaulaColombia/status/1449685066297266181?s=20&t=dWFLoEBU6SB2H0B3J23Ybw
https://twitter.com/TaulaColombia/status/1458384690117808133?s=20&t=9coZmvxpTjTNREV87g40Cw
https://twitter.com/TaulaColombia/status/1458384690117808133?s=20&t=9coZmvxpTjTNREV87g40Cw
https://twitter.com/TaulaColombia/status/1458384690117808133?s=20&t=9coZmvxpTjTNREV87g40Cw
https://twitter.com/hashtag/PNLpazColombia?src=hashtag_click
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#OnéslaPau - Durant 

l’octubre i novembre de 

2021 es va impulsar la 

campanya comunicativa 

de les XIX Jornades de 

la Taula. La campanya 

es va acompanyar d’una 

roda de premsa i 

materials comunicatius 

diversos (cartell, 

programa, notes de 

premsa i dossier de 

premsa, vídeos). La 

campanya comunicativa va posar el focus en les declaracions i reflexions de les dones 

lideresses que van participar a les taules de debat. 

 

La Taula també s’ha sumat a altres campanyes de comunicació, com ara 

#MisiónSOSColombia en ocasió de la gira d’incidència de Gerardo Vega (Fundación 

Forjando Futuros) o la campanya conjunta amb el grup d’Empresa i DH a través del HT 

#Empresaidh en el marc del registre de la Proposta de Llei de creació d’un Centre d’Empresa 

i DH el 5 de juliol de 2021. 

 
  
  

6. ACTIVITAT INTERNA 
 

Els dies 8 i 22 d’abril es va portar a terme la 3era edició de l’Escola de formació de la Taula 

(escola de primavera) la qual es va enfocar en les aportacions de l’ESS al procés de Pau a 

Colòmbia. La 3era edició va constar de dues sessions vinculades amb les jornades anuals de 

l’any 2020 i 2021 de la Taula: el paper de l’Economia Social i Solidària en la implementació 

de l’Acord de Pau a Colòmbia i els 5 anys de la signatura de l’Acord de Pau. 

 

A les sessions es va comptar amb la participació de persones expertes en la matèria i de 

diferents entitats de la Taula interessades en la temàtica. Aquesta activitat va comptar amb 

l’impuls principal de La Fàbric@, Gestapaz i IAP 

 

L’any 2021 s’ha mantingut actiu el grup de comunicació de la Taula, un grup de treball que 

coordina algunes de les seves activitats comunicatives amb col·lectius de la diàspora colom-

biana. 

 

A través d’aquest grup s’ha avaluat el Pla de Formació interna de la Taula, una acció prio-

ritària del Pla de comunicació de la Taula 2019-2021 que té per objectiu millorar la incidència 

política, social i mediàtica de la Taula i que va néixer de la necessitat de consensuar un relat 

compartit entre les entitats de la Taula per poder generar discursos propis i atendre els mitjans 

de comunicació amb garanties de qualitat. 

 

 

https://twitter.com/TaulaColombia/status/1446053231210213377?s=20&t=dWFLoEBU6SB2H0B3J23Ybw
https://twitter.com/TaulaColombia/status/1412042262322847747?s=20&t=dWFLoEBU6SB2H0B3J23Ybw

