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Moció de la Junta de Portaveus per a reconèixer a l'exili i a la diàspora colombiana a 
Sabadell. 
 
L'Acord de Pau per a la Terminació del Conflicte i la Construcció d'una Pau Estable i 
Duradora, celebrat entre el govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades 
Revolucionàries de Colòmbia – Exèrcit del Poble (FARC-EP), signat a Bogotà el mes de 
novembre de 2016, va donar lloc a la implementació del Sistema Integral de veritat, Justícia, 
Reparació i No Repetició -SIVJRNR-, conformat per tres mecanismes de Justícia 
Transicional: Jurisdicció Especial per a la Pau -JEP-, Unitat de Cerca de Persones Donades 
per Desaparegudes -UBPD- i la Comissió per a l'Esclariment de la Veritat, la Convivència i 
la No Repetició. 
 
La Comissió de la Veritat té la missió d'esclarir el succeït en el marc i en raó del conflicte 
armat, recollint les veus de les víctimes i dels presumptes responsables, amb la finalitat de 
satisfer el dret a la veritat de les víctimes en un Informe Final (que es lliurarà el 28 de juny), 
i ha de contenir una sèrie de recomanacions dirigides a la No Repetició de l'esdevingut en 
els últims seixanta anys al país i a aconseguir uns mecanismes que permetin la convivència 
i promoguin la reconciliació. 
Des del 2019 aquesta Comissió de la Veritat ha propiciat una participació àmplia i diversa i 
com a novetat, inclou les veus de l'exili, com a fenomen resultant d'aquest conflicte. A 
Europa s'ha dut a terme un procés coordinat pel ICIP (Institut Català Internacional per la 
Pau) com a secretaria tècnica, per a articular aquesta participació a través de Nodes, 
constituïts per organitzacions i persones diverses: de víctimes o no, de drets humans, no 
governamentals, entitats locals i acadèmiques, els quals han desenvolupat els objectius de 
la Comissió, a través de la presa de testimoniatges, sistematització d'informes i casos 
emblemàtics elaborats per organitzacions de víctimes i experts a Europa, i accions de 
reconeixement a les víctimes. 
 
L'Acord de Pau, no obstant això, no ha evitat que a Colòmbia continuï viu i latent el conflicte 
armat d'alta intensitat que ha afectat la població civil i ha fet sortir del país a líders, 
lideresses, activistes i persones de l'oposició al govern, entre altres, en particular, generant 
noves ones migratòries internes i fora de les fronteres. Enfront d'aquestes, la comunitat 
internacional compleix un paper fonamental d'incidència política i pot comminar al govern 
nacional al compliment d'instruments internacionals de drets humans ratificats per 
Colòmbia, així com al compliment de l'Acord de Pau amb les FARC-EP. Aquesta 
importància s'estén al seu rol protector dels drets humans de les persones migrades, 
especialment a aquelles sol·licitants de protecció internacional, vetllant per un acolliment 
digne que salvaguardi la condició de ciutadania i valori les seves aportacions a la societat, 
en aquest cas, a les exiliades, exiliats i població colombiana residents a Sabadell. 
 
Estimació realitzada pel Ministeri de Relacions Exteriors i xifres reportades pels cossos 
consulars de Colòmbia en el món, reporten actualment 4.7 milions de persones colombianes 
que es troben en l'exterior. Segons la Comissió, dels més de 5 milions de persones 
colombianes que viuen en l'exterior, almenys 500.000 han sol·licitat protecció internacional, 
la qual cosa no inclou a la segona generació ni als qui van sortir del país sense demanar 
un estatus de protecció. De les 88.762 sol·licituds d'asil registrades a Espanya en 2020, 
només un 5% van ser acceptades. De les peticions presentades, les de les persones 
colombianes són les més rebutjades. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, van ser 
denegades a 37.907 i només 624 acceptades. 
 
Sabadell s'ha caracteritzat per ser un municipi d'obertura i acolliment a la migració, que 
facilita la convivència en condicions de diversitat cultural, convertint-lo en un municipi 
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referent en l'aplicació de polítiques públiques, que potencia la integració de les persones 
nouvingudes, promovent un teixit associatiu fort i compromès que permet la vinculació de 
l'administració local amb la comunitat migrada, entre aquestes, la colombiana que segons 
el padró municipal és de 1.180 (en sisè ordre de nacionalitats). 
 
Aquest teixit associatiu ha facilitat la implementació d'un procés participatiu, promogut per 
la Comissió de la Veritat a través del ICIP i del Node Catalunya de suport a la Comissió de 
la Veritat, amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell, el qual pretén el Reconeixement de 
l'existència, dignitat, importància i aportacions de la comunitat exiliada i migrada colombiana 
en el municipi de Sabadell, així com el Reconeixement de la importància de Sabadell en 
l'enfortiment de llaços de la societat colombiana amb la institucionalitat local. En aquest 
camí, les associacions sabadellenques que han acompanyat el procés, han resolt brindar 
suport a la presentació d'una moció de Reconeixement focalitzada en la dignitat de les 
víctimes, els seus processos de resistència i resiliència, les seves aportacions a la pau a 
Colòmbia i a la societat de Sabadell, en col·laboració amb el Node Catalunya de suport a 
la Comissió. 
 
  
Per aquests motius proposo a la Junta de Portaveus del següent  
  

ACORD 
 
PRIMER.- Ratificar el compromís del nostre municipi amb els valors de la igualtat, el 
reconeixement de la diversitat i la interculturalitat, i amb l'acolliment de qualsevol persona 
migrada o refugiada a la nostra ciutat, amb independència de la seva raça, ètnia o lloc 
d'origen. 
 
SEGON.- Continuar treballant per a garantir que totes les persones puguin fer efectius els 
drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans, amb accions de sensibilització 
i denúncia contra la seva vulneració. 
En coherència amb el compromís expressat, i davant la presència en el nostre municipi de 
l'exili i la diàspora colombiana que treballa des d'aquí per la pau a Colòmbia: 
 
TERCER.- Reconeix l'ardu treball de les institucions del Sistema Integral de veritat, Justícia, 
Reparació i Garanties de No Repetició i, en particular a la Comissió de la Veritat de 
Colòmbia, expressa el seu suport i compromís per a facilitar el treball d'aquestes institucions 
amb la diàspora colombiana resident a Sabadell. 
 
QUART.- Reconeix que l'Informe Final de la Comissió de la Veritat és clau per a la 
construcció de la memòria, el dret a la veritat i la comprensió del conflicte armat cap a la 
convivència i la no repetició, com a nous camins cap a la pau a Colòmbia i com a base per 
a la reparació integral dels drets de la població colombiana resident a Sabadell, 
especialment d'aquelles persones que han estat reconegudes com a subjectes de protecció 
internacional. 
CINQUÈ.- Reconeix la resistència, la resiliència i les aportacions a la pau a Colòmbia i en 
la societat sabadellenca, realitzats per la diàspora, població exiliada i víctimes del conflicte 
armat d'origen colombià, residents a Sabadell i valora altament les experiències i les 
històries d'aquesta població, com un capital per al creixement i enfortiment del municipi de 
Sabadell. 
 
SISÈ.- Reconeix les aportacions de les organitzacions de la societat civil a Sabadell que 
treballen per la construcció de la pau a Colòmbia i fan costat a la població migrada i exiliada 
que va sortir de Colòmbia a conseqüència del conflicte armat. 
 
SETÈ.- Acorda enfortir canals de comunicació amb la comunitat colombiana per a escoltar-
los i entendre'ls, reconeixent així la vàlua de les seves veus com a component fonamental 
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de l'exercici de la ciutadania en el municipi, i procurant que les seves xarxes siguin més 
visibilitzades davant la societat sabadellenca, així com davant la institucionalitat. 
  
No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 


