
 

Codi de verificació electrònic: 54896c03-d0d6-42c5-b4ed-3b7308356ab3 

G
A

C
O

N
A

C
O

 

v
.2

0
1

8
/0

3
 

 
 
 
 
 
 
 
Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou, 
 
Certifico:   
 
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 19 d’abril de 2018, 
aprovà, per unanimitat, 20 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, C’s, CUP-PA, 
ICV-EUiA-E, PSC-CP i PP), la declaració institucional següent: 
 
“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP d'Amnistía 
Internacional i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia de 
suport i per la protecció dels/de les defensors/es dels drets humans a Colòmbia 
 
A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s’ha produït un alarmant augment 
dels homicidis i dels atacs contra els defensors i les defensores dels drets humans per 
part de determinats grups armats. 
 
A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), 
el grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser posteriorment 
ratificat pel Congrés. Fa uns mesos, el govern va anunciar el començament de 
negociacions amb la segona guerrilla més important del país, l'Exèrcit d'Alliberament 
Nacional (ELN), però el gener les negociacions van quedar suspeses. No obstant això, la 
signatura dels acords de pau suposa el primer de molts més passos necessaris per 
arribar a una situació en la qual la població colombiana pugui viure sense por de ser 
víctima d'homicidi, desaparició o desplaçament forçat per pànic a perdre la vida. Ens 
trobem davant un moment històric en el qual la comunitat internacional és fonamental. 
 
La percepció que l'acord de pau aconseguit amb les FARC suposa el final de les 
violacions de drets humans està molt lluny de la realitat. Malgrat l'acord de pau, 
Colòmbia viu des d'agost de 2016 un alarmant augment dels atacs contra defensors i 
defensores dels drets humans, especialment contra líders comunitaris/es, activistes en 
favor del dret a la terra i el medi ambient, i contra els/les qui fan campanya pel procés de 
pau i contra la impunitat, sobretot en zones rurals. 
 
Segons l’ONU, l’any 2017 van ser assassinats/des 100 defensors i defensores de 
drets humans a Colòmbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes han 
d'adoptar mecanismes de protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la seguretat 
de les comunitats en risc. A menys que les autoritats no assegurin la protecció urgent 
d'aquestes comunitats, es podrien perdre moltes vides. 
 
Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han 
augmentat la seva activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per les 
FARC, rics en recursos i que es poden explotar amb fins econòmics. Les autoritats 
colombianes al·leguen que tots els grups paramilitars van ser desmobilitzats l'any 2015. 
No obstant això, la realitat és una altra, l'Oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat de les 
Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades ocasions de l'augment de 
l'activitat paramilitar i dels riscos que comporta. Per tant, les autoritats han d'actuar per 
protegir les comunitats amenaçades per aquests grups armats, en lloc de negar que 
continuen actius.  
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Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però aquesta 
pau no pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real, i és per això 
que s'ha de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i reparació. 
D'acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de portar davant la 
justícia als presumptes culpables de crim de guerra i de lesa humanitat. 
 
Per aquesta raó, l’Ajuntament del Masnou s’adhereix a la Declaració del Parlament de 
Catalunya de suport i per la protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia 
aprovada per unanimitat el 26 de juny del 2017 i insta el Govern de la Generalitat a: 
 
• Fer les gestions necessàries perquè les Missions d'Observació i de Verificació de 
Nacions Unides a Colòmbia estiguin dotades d'un component de drets humans per tal de 
reforçar les funcions de vigilància de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides 
per als Drets Humans en aquest país. 
 
• Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la seguretat 
dels grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes, afrodescendents i 
camperols, i els defensors i les defensores de drets humans. 
 
• Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures pel 
compliment dels punts anteriors. 
 
• Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula per Colòmbia i 
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la pau a 
Colòmbia. Però la pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les violacions 
dels drets humans. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament del Masnou manifestem el 
nostre suport a la tasca dels/de les activistes i líders comunitaris/es i demanem la seva 
protecció efectiva perquè puguin continuar treballant per a la defensa dels drets humans.” 
 
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera 
que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.  
 
El Masnou 
 
[Firma01-01] 
 

Vist i plau 
[Firma02-01] 
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