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EL MÓN LOCAL CATALÀ EN SUPORT DELS ACORDS DE PAU A COLÒMBIA 

 
Avui 26 de setembre el govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades 
Revolucionàries de Colòmbia- Exèrcit del Poble (FARC) han signat un acord definitiu de pau 
per posar fi a més de 50 anys de conflicte intern, un acord que es va anunciar el passat 25 
d’agost des de l'Havana i que ha estat àmpliament celebrat per la comunitat internacional. 
 
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el convenciment que 
tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot trobar vies dialogades per 
assolir la pau i per garantir la seguretat. En aquest sentit, cal valorar l’avenç dels valors 
universals del diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment de les vies democràtiques per a la 
resolució de conflictes, un fet que dona esperances als pobles del món que pateixen violència. 
  
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva residència a 
Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o indefinida, per motius 
polítics, econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, però tots i totes han hagut de sortir d’un país 
colpit pel conflicte armat i la violència en les seves múltiples formes. Aquesta onada migratòria 
ha estat un element més d’una intensa relació que va tenir un episodi important durant l’acollida 
de centenars d’exiliats i exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en 
el temps en forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià. 
 
Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un país 
prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des del Govern de 
la Generalitat de Catalunya. El municipalisme català a través del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i el conjunt d’actors de la cooperació catalana han mantingut una intensa 
implicació amb els esforços dels colombians i les colombianes per a la construcció de pau, amb 
la promoció dels drets humans, amb la sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el 
conflicte, i també amb el suport a accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest 
compromís ha estat el treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. 
  
Avui el municipalisme català vol ratificar que continuarà donant suport a Colòmbia davant dels 
reptes que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou període de postconflicte. 
Per aquesta raó, creiem que incentivar la participació en el plebiscit dels acords de pau per part 
de la ciutadania colombiana que viu a Catalunya és fonamental per garantir que aquest procés 
té el suport també dels colombians i colombianes que han patit el conflicte. 
 
En aquest sentit, fem una crida a tots els colombians i colombianes residents als diferents 
pobles i ciutats de Catalunya a que participin activament tot votant la ratificació dels acords de 
pau el proper 2 d’octubre de 2016 i ens comprometem a donar suport als municipis on aquests 
ciutadans estiguin empadronats per a la informació i divulgació del que comporten aquests 
acords de pau, de manera coordinada amb la resta de les institucions catalanes, organitzacions 
de la societat civil i amb el Consolat de la República de Colòmbia a Barcelona. 
 
Barcelona, 26 de setembre de 2016 
 


