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01. Introducció 
 
 
 

El Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans (PCPDDH) és 
una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per acollir temporalment persones que es troben 
greument amenaçades per la seva tasca en defensa dels drets humans als seus països 
d’origen. Des de l’any 2017, el Programa ha acollit temporalment a 16 activistes de països 
diversos com Colòmbia, Nicaragua, Mèxic i les Filipines.  
 
En l’edició actual, quatre persones defensores acollides –dues de les quals han vingut com a 
unitat familiar– seran a Catalunya durant els pròxims sis mesos. L'objectiu de l'estada és gaudir 
d’un espai de cura i seguretat orientat a la seva recuperació, així com a reforçar la seva causa 
a través de l’enfortiment de capacitats i l’ampliació de la seva xarxa de suport.  
 
El PCPDDH és una iniciativa impulsada pel Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la 
Generalitat de Catalunya, amb el lideratge de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament i la col·laboració de la Secretaria d’Igualtats i l’Ajuntament de Sant Cugat. El 
programa, gestionat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, és possible gràcies a la 
participació d’entitats catalanes que s'hi impliquen presentant les candidatures de les persones 
defensores i acompanyant-les durant tot el procés d'acollida.  
 
El PCPDDH està vinculat al Programa de Protección y Acogida Temporal a Defensores de Derechos 
Humanos Amenazados de l’Oficina de Drets Humans del Ministeri espanyol d’Afers Exteriors, Unió 
Europea i Cooperació.   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02. Participants de l’edició 2022 
 

 
 

CESAR DURVAN 
Santander de Quilichao (Departament del Cauca, Colòmbia) 
 

Entitat: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)  

 

Entitat catalana acompanyant: Col·lectiu Maloka  

 

Defensor indígena nasa, comunicador comunitari a l’Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca i productor audiovisual en processos de comunicació del Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC). Des de la seva vessant de comunicador, treballa per fer visibles les 
violacions de drets humans de les comunitats indígenes del nord del Cauca i la seva resistència 
en defensa del territori. També fa música protesta com a eina de denúncia, i s’ha convertit en 
un referent per a joves.   

 

La regió del Cauca, a Colòmbia, viu un context de conflicte armat, amb continuats 
enfrontaments, reclutament forçat i altres episodis violents que generen desplaçaments forçats 
i una situació d’especial risc per a defensors i defensores dels drets humans.  

 

Davant d’aquesta realitat, César treballa des de la resistència no-violenta de les comunitats 
indígenes per la defensa dels drets dels pobles al Nord del Cauca, i promovent els principis 
“d’unitat, terra, cultura i autonomia”.   

 

L’acollida de César a Catalunya incorpora la seva parella, Katherine Arias, també defensora 
dels drets humans al Cauca, i un nen i una nena. 

 

 

KATHERIN ARIAS 
 

Membre del moviment nacional de víctimes de crims d’estat (MOVICE). Ha estat 
documentadora de casos de violacions als drets humans per agents de l’Estat i grups 
paramilitars a Cundinamarca, Bogotà, Cauca i Nariño pel projecte ‘Nunca Más’. És mare de dos 
fills que han nascut i viscut en contextos de guerra. És defensora i guardiana de la vida i dels 
naixements, i es va formar com doula per acompanyar dones víctimes de la violència en el marc 
del conflicte armat, en els seus processos de gestació, part i pospart. Actualment està recopilant 
relats de maternitats en temps de guerra per visibilitzar, a través d’estratègies de comunicació 
com la ràdio, els lideratges de les dones i mares que, malgrat la guerra, es mantenen en els 
seus processos. 

 

 

 

 

 

 

 



DIANA MARTÍNEZ 

Puerto Rico (Departament del Meta, Colòmbia)  
 

Entitat catalana acompanyant: International Action for Peace (IAP)  

 

Defensora comunitària de drets humans i corresponsal camperola al municipi de Puerto Rico. 
Destaca el seu lideratge com a secretària de la Asociación Campesina AGROCAFRE, es 
comunicadora a la Red de Medios Alternativos (REMA) i promotora de drets humans de la 
Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
del Oriente y Centro de Colombia (Fundación DHOC). Des d’aquests espais ha acompanyat el 
procés de recerca de persones desaparegudes.  

 

També és membre activa de l’Asociación de Mujeres Ambientalistas Trabajadoras por la Paz 
en Puerto Rico. En el marc del Paro Nacional, el moviment de protesta que ha sacsejat 
Colòmbia l’any 2021, ha estat portaveu del seu municipi i l’encarregada de socialitzar els acords 
aconseguits a la comunitat.   

 

El municipi de Puerto Rico, al Departament del Meta colombià, està molt afectat pel conflicte 
armat passat i present. Com a municipi participant als Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial –un instrument del Govern colombià per a les localitats més afectades pel conflicte– 
està patint un agreujament de la situació de violència pel reagrupament dels actors armats. 

 

Des d’Agrocafre, Diana ha treballat en defensa dels drets de les comunitats a la terra, en un 
context de gran violència pel control del territori i un empitjorament de les problemàtiques 
mediambientals. A més, l’entitat està liderant accions de socialització dels Acords de Pau de 
Colòmbia, signats l’any 2016, amb la substitució de col·lectius il·lícits i la cerca de persones 
desaparegudes. 

 

 

LILIA PRADO 

Estat de Michoacán, Mèxic 
 

Entitat local: Consejo Ciudadano Indígena de Nahauatzen (CCIN) a través de Serapaz 
(Servicios y Asesoría para la Paz)  

 

Entitat catalana acompanyant: Taula per Mèxic  

 

Portaveu de la comunitat de Nahuatzen (Michoacán), ha estat vinculada al moviment 
d’autodeterminació de la comunitat i ha promogut la creació i consolidació del Consejo 
Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN). A més, és promotora social i cultural, i coordinadora 
de Mujeres en Cuidado del Medio Ambiente, organització des de la qual combat la desigualtat 
i la pobresa extrema a la seva regió.   

 

També forma part de la Red de Mujeres Indígenas Mexicanas, des de la qual exigeix el respecte 
als drets humans, indígenes, de les dones i el territori. Un dels projectes en què treballa és el 
Colectivo Api-Nahu, integrat per apicultores artesanes, amb el qual defensa la preservació dels 
boscos per evitar el canvi d’usos del sòl destinats a la sembra del monocultiu de l’alvocat. La 
desforestació i el cultiu de l’alvocat, intensiu en ús de pesticides i vinculat a l’economia criminal, 
estan agreujant la sequera a la comunitat de Nahuatzen.  



03. Edicions anteriors 
 

 
 

Al llarg de la seva trajectòria, el Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels 
Drets ha permès l’acollida temporal de dotze activistes, principalment dones de Colòmbia i 
Mèxic, que lluiten en àmbits diversos com el dret a la justícia, veritat, reparació i garanties de 
no repetició; denúncia de les desaparicions forçades, execucions extrajudicials i altres crims 
d’estat; lluita contra la impunitat; els drets de les persones LGTBI; la defensa de la terra i el 
territori de pobles indígenes; i la defensa de l’accés a la justícia; drets de les persones preses 
i lluita contra la tortura.  

 
A causa d’aquesta tasca, les persones defensores i el seu entorn han rebut amenaces fins al 
punt de perillar la seva integritat. Durant la seva estada a Catalunya, de sis mesos de durada, 
els participants al Programa duen a terme una agenda adaptada a les seves circumstàncies 
personals. Inclou elements com l'atenció psicosocial, la formació tant en protecció com en 
aspectes ocupacionals, l'enfortiment de la xarxa de suport, i la sensibilització i incidència per 
donar a conèixer la causa per la qual són perseguides als seus països d'origen i millorar així 
la seva protecció. 
 

 

04. Contacte de premsa 
 

 
 
Per a preguntes sobre el Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets 
Humans, contacteu amb: 
 

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert 
 Laura Casanova Casañas 
 Tècnica de comunicació 
 lauracasanova@gencat.cat 
 678.124.604 
 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
 Marta Grau Repullo 
 Cap de l’àrea de Comunicació 
 martagraur@gencat.cat  

634.688.421 
 
Per a peticions d’entrevistes a les persones defensores dels drets humans acollides en 
aquesta edició, podeu adreçar-vos a: 
 

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
Jorge Jarillo 
Direcció en funcions 
jorge.jarillo@ccar-cear.org 
656.405.100 
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