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Introducció 

El conflicte colombià és una realitat que fa més de 50 anys que acompanya i marca la vida 

del seu poble. Conegut com el conflicte guerriller més llarg del món, l’evolució del context ha 

comportat un canvi en els actors, els motius de ser i els recursos en disputa, fet que ha obligat 

a modificar les regles del joc contínuament. 

Amb aquest informe s’ha volgut fer un anàlisi de la situació actual fent un breu recorregut 

en com s’ha arribat fins aquí i les víctimes que s’han generat arrel del conflicte. Actualment 

Colòmbia viu un procés històric i únic, amb uns acords de pau que han estat difícils d’aconseguir 

i dels quals el seu èxit i sostenibilitat depèn la vida i el futur de moltes persones. Actualment, 

es troben en ple procés de pau, en l’interval entre el desarmament i la reincorporació dels 

excombatents a la societat civil. 

L’esport és una eina accessible i propera que té un paper molt important en la construcció de 

la pau en una societat trencada, dividida i adolorida per l’eternitat d’un conflicte que ha tacat la 

vida de generacions senceres. 

Partint de que en la cultura de pau s’entén que el victimari també és una víctima del conflicte, 

el guerriller o excombatent té un rol molt important per a la reconstrucció del teixit social, amb 

el treball individual i col·lectiu. L’anàlisi de la problemàtica i els reptes que enfronta la societat 

colombiana arrel de l’experiència viscuda han permès projectar els objectius del projecte 

partint del paper que té l’esport com a eina pel desenvolupament i per la pau. 

S’ha trobat a faltar el fet de no haver pogut anar a Colòmbia per viure i conèixer de primera mà 

el procés actual i les iniciatives existents en la línia de l’esport per la pau i el desenvolupament, 

ja que és un fet diferencial a l’hora d’analitzar, valorar i entendre el context en el que es vol 

treballar. 

Per compensar la falta de treball a terreny, s’ha comptat amb la col·laboració d’una persona 

experta en la realitat colombiana i el procés actual, per tal de conèixer en més detall el punt 

en què es troba el camí de la implementació dels acords de pau. La recerca d’iniciatives que 

treballen amb l’esport com a element essencial per la integració i la capacitació en valors 

ha estat fructífera, descobrint projectes interessants que han permès valorar la manera de 

treballar de les entitats i l’ús de l’esport com a transmissor de valors. 

Finalment, es planteja l’estructura organitzativa recomanada així com la posició que es valora 

que pot prendre Catalunya a nivell internacional de cara a l’estratègia que vulgui desenvolupar 

i on vulgui posicionar-se en l’àmbit de l’esport per la pau i el desenvolupament. Les línies 

de formació considerades estan molt marcades per l’experiència dels projectes i iniciatives 

identificats. 

La realitat colombiana presenta un repte ambiciós però recompensador, ja que l’èxit dels acords 

de pau i dels projectes implementats en aquesta línia marcaran un canvi esperançador per una 

societat cansada i mereixedora d’una nova etapa. 
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8 
1Conflicte armat a Colòmbia 

Durant més de mig segle, el Govern de Colòmbia ha 

estat en un conflicte armat actiu amb les Forces 

Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del 

Poble (FARC - EP). Com a resultat d’aquest conflicte, 

milions de colombians han estat desplaçats de les 

seves cases. 

L’origen del conflicte armat colombià presenta diferents 

versions, segons el punt de vista històric i polític 

des del qual es miri, aspecte que clarament va ser 

presentat per l’informe que va realitzar la Comissió 

Històrica del Conflicte i de les Seves Víctimes1. 

L’informe va plantejar com a resultat un document 

que presenta postures divergents al voltant de factors 

causals o desencadenants del conflicte armat al país. 

Respecte a l’origen temporal, aquest va ser plantejat 

en dos panorames. A llarg termini el sorgiment es 

relaciona amb els conflictes agraris viscuts en els 

anys vint, els quals van consolidar el model polític 

partidista amb tendències conservadores o liberals, 

plantejades principalment en el poder donat a l’església 

i en la concepció de les polítiques econòmiques i 

socials. Un sectarisme polític que va ser aprofundit 

en el període de la violència dels anys quaranta, on 

l’exclusió i l’aniquilament de l’altre a causa de la seva 

pertinença política va generar morts, desaparicions i 

desplaçaments encara no quantificats. 

L’escenari de repressió política, inequitat i lluita per 

la terra a causa dels dos models d’entendre el domini 

de la terra (latifundis Vs minifundis) va plantejar 

lluites recurrents per accedir a la terra, les quals van 

desembocar en episodis de violència en no consolidar-

se un moviment camperol sòlid que realitzés processos 

de reivindicació per la tinença de la terra en mans 

camperoles i, al mateix temps, lluites recurrents per 

accedir al poder hegemònic a causa del sectarisme 

bipartidista. 

El panorama a curt termini planteja l’origen de l’actual 

conflicte des de 1964 i 1965, anys en els quals es 

van organitzar formalment els moviments insurgents 

de primera generació, mobilitzats pel moviment 

revolucionari viscut a Amèrica Llatina, amb una agenda 

clara de derrotar a l’estat a través de les armes. El EPL 

i el ELN com a punt de partida donat en els moviments 

guerrillers generats a partir de la revolució cubana, 

i les FARC-EP que remunten el seu origen en les 

autodefenses camperoles i en les guerrilles mòbils 

comunistes dels anys cinquanta. Es tractava d’una 

lluita entre dos models de societat percebuts com 

antagònics. Però aquests en els seus orígens eren 

grups marginals amb una presència rural i un nombre 

de membres reduït, la qual cosa va reduir la seva 

capacitat de confrontació presentant un declivi en el 

període del Front Nacional (1958- 1974)2. 

Cap a finals dels anys setanta, l’increment de 

població, l’expansió de la frontera agrícola sense 

l’acompanyament de l’estat, les reformes polítiques 

fallides per afavorir l’equitat de la terra i els ingressos, 

una força militar i policial limitada i les pugnes 

internacionals relacionades amb el comunisme, van 

plantejar l’escenari que va permetre reprendre la 

conflictivitat no resolta mitjançant el ressorgiment dels 

1 Generat en el marc de la Mesa de Pau, “Acord general per la finalització del conflicte i la construcció d’una pau estable i duradera”. Dotze 
acadèmics i historiadors van generar informes independents sobre els factors, actors, cojuntures i dinàmiques del conflicte amb l’objetiu 
d’establir “una base fonamental per a la comprensió de la complexitat del conflicte i de les responsabilitats dels que hagin participat o tingut 
incidència en el mateix, i per a l’aclariment de la veritat”. Comissió Històrica del Conflicte i de les Seves Víctimes. Contribució a l’enteniment 
del conflicte armat a Colòmbia, 2015. 
2 Esquema negociat del govern entre els dos partits hegemònics, que van plantejar una agenda per la pau i el desenvolupament, el qual va 
aconseguir reduir els frecs biparidistes, però no va plantejar solucions estructurals als problemes de la terra i el desenvolupament. 
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grups guerrillers de primera generació3 a partir de l’alta 

dinàmica de reclutament de persones experimentades 

dels cicles de violència anteriors, però tenint com a 

element addicional la presència de cultius il·lícits, 

projectes extractius miners i monocultius en els nous 

territoris colonitzats, la qual cosa va generar una font de 

finançament que va facilitar el rearmament dels grups 

guerrillers però, al mateix temps, la presència de nous 

grups armats (els grups paramilitars) en lluita per les 

rutes de narcotràfic, pel domini de les terres que aquests 

cultius comportaven i pel poder polític territorial4. 

Aquesta fase recent del conflicte, desenvolupada 

des dels anys vuitanta fins al 2014, va generar 

una complexa dinàmica que va involucrar a grups 

guerrillers, a paramilitars, a les forces públiques 

(que exercien tasques de contra insurgències però 

donaven suport a les accions paramilitars), a tercers 

oportunistes (polítics, terratinents o empreses 

nacionals i internacionals) que es beneficiaven de l’ús 

del poder per part d’aquests actors per afavorir la seva 

activitat econòmica o política a costa dels exercicis de 

violència contra la població civil. 

3 “Les FARC del 1974 al 1978 van passar de quatre fronts guerrillers a vuit. En el 1982 havien arribat a 24 fronts i al voltant de mil homes en 
armes”. Comissió Històrica del Conflicte i de les Seves Víctimes. Contribució a l’enteniment del conflicte armat a Colòmbia, 2015. 
4 El qual assegurava processos legals per encobrir el desenvolupament d’activitats il·legals, generant una relació armas – urnes que va 
promoure la corrupció pública i va facilitar un cercle de perpetuació de la dinàmica del conflicte i el seu finançament. 
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Les víctimes 

El conflicte ha provocat desplaçaments de població 

interna així com refugiats. L’ACNUR va xifrar en el 

seu informe anual del 2016 que dels 40,3 milions de 

desplaçats interns al món, 7,4 milions de persones 

eren desplaçats interns a Colòmbia5, ocupant el primer 

lloc en IDPs (Internally Displaced Persons). 

A l’abril del 2017, segons fons de l’ACNUR, aquesta 

xifra es va reduir a 7,3 milions IDP. Segons dades 

actualitzades, hi ha 340.000 refugiats colombians 

≈15,000
Estimació ACNUR 

Estimació ACNUR≈2,000 

60,524
Refugiats registrats ACNUR 

≈200,000
Estimació ACNUR 

registrats vivint fora del país, la majoria a Equador 

(reconeguts 60.524 refugiats colombians però s’estima 

que al voltant de 200.000), a Veneçuela (al voltant de 

8.750 refugiats colombians registrats, però s’estima 

que uns 170.000), a Panamà (s’estima uns 15.000) i a 

Costa Rica (s’estima més de 2.000)6. 

L’afectació territorial del conflicte va tenir un 

impacte diferenciat per regions, per grups ètnics i 

característiques poblacionals, que ha sumat des de 

1985 un total de 8.186.896 víctimes registrades, de 

les quals el 50% són menors de 28 anys, el 49% són 

340,000
Refugiats colombians fora del país 

8,750
Refugiats registrats ACNUR 

≈170,000
Estimació ACNUR 

7,3 MIDP 
Desplaçaments interns 

5 Informe annual de l’ACNUR Tendencias Globales 2016, que analitza el desplaçament forçat en tot el món basat en dades de governs, 
d’agències socials i dades pròpies. 
6 “Colombia Situation update”, UNHCR, febrer del 2017. 
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LA GUERRA EN XIFRES 

MORTS DESPLAÇATS 
(1958-2012) (1996-2012) 

4.744.048 
177.307 

DESAPAREGUTS 
(1985-2012) 

25.007 

VÍCTIMES DE
VIOLÈNCIA SEXUAL 

(1985-2012) 
1.754 

40.787 

Combatents Civils 

10,1% 
Força pública 

RESPONSABLES 

7% 
Altres 

dones i el 13% són grups ètnics. Les comunitats 

afrocolombianes i els pobles indígenes s’han vist 

especialment afectats per la violència, que està posant 

en perill la seva supervivència. Aquests dos grups 

ètnics representen el 10% i el 3% respectivament dels 

7,3 milions de desplaçats interns a Colòmbia. 

El fet més recorrent és el desplaçament forçat en el 

88% dels casos seguit pels homicidis que són el 12% 

dels casos7. 

Índex d’incidència del conflicte armat 
(IICA) 2002-2013 

Molt alt (81) 

Alt (106) 

Mig (141) 

Mig Baix (411) 

Baix (382) 

Font: GPE – DNP 

38,4% 
Grups 
paramilitars 

SEGRESTATS 
(1970-2010) 

24.482 
(estimació) Per la guerrilla 

23.161 2.541 
Assessinats Per 
documentats paramilitars 

Font: “El ideal, una mirada del sujeto excombatiente”, Tesis Doctoral, 
Eduardo Castro Pinzón, Estudis de Doctorat en Psicologia Social, 
Departament de Psicologia Social, UAB. 

16,8% 
Guerrilla 

27,7% 
Grups armats 

sense identificar 

ASSESSINATS 
(1981-2012) 

150.000 

7 Unidad para las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). 2017. 
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El reclutament de menors 

Els menors d’edat que formen part de les FARC-EP 

són considerats víctimes del conflicte, d’acord amb la 

Llei 1448 de 2011, la “Llei de Víctimes”, en els articles 

3 i 190, “tots els menors de 18 anys que surten de les 

files de les FARC-EP són considerats víctimes i com 

a tal tenen dret a la reparació integral en els termes 

de la llei”. El codi d’infància i adolescència estableix 

expressament que els menors de 14 anys en cap cas 

poden ser declarats penalment responsables i als 

menors entre 14 i 15 anys se’ls hi aplica el benefici de 

l’indult pel delicte de rebel·lió i connexes, segons les 

normes vigents. El 12 de febrer de 2015 les FARC-EP 

es van comprometre unilateralment a deixar de reclutar 

menors de 17 anys i un any més tard van assumir el 

compromís de no reclutar menors de 18 anys. 

Foto ONU/Mark Garten 

Les dones i les nenes 

El conflicte ha afectat desproporcionadament a 

les dones colombianes que encara avui continuen 

suportant el pes de la violència. Milers de dones i 

nenes han estat víctimes de violència sexual, incloent 

violacions, esclavitud sexual, avortaments forçats i 

explotació sexual. Entre els anys 2000 i 2009, 12.809 

dones van patir violacions relacionades amb el 

conflicte, 1.575 dones van ser obligades a prostituir-se, 

4.415 van ser víctimes d’embaràs forçat i 1.810 van ser 

obligades a avortar8. Les joves entre deu i catorze anys 

són el grup més afectat per la violència sexual9. La taxa 

de violència sexual dins d’aquest grup d’edat és cinc 

vegades més gran que la de les dones colombianes 

en general i vuit vegades més gran que la taxa de 

violència per a la població en el seu conjunt. 

Al novembre de 2016, hi havia 16.824 casos registrats 

de delictes contra la llibertat i la integritat sexual en 

el Registre Únic de Víctimes, el qual és el sistema 

governamental per registrar a les víctimes del conflicte 

armat a Colòmbia. Però aquesta xifra només captura 

el número de casos denunciats davant les autoritats i, 

com en tots els contextos de conflicte, es pot assumir 

un subregistre important dels casos de violència 

contra les dones. A més, les dones que han escapat 

d’actors armats, moltes vegades pateixen múltiples 

desplaçaments i tenen accés limitat a mitjans de 

subsistència digne, raó per la qual, algunes es veuen 

obligades a exercir la prostitució10. 

8 Campanya “Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra”, Primera enquesta de prevalença, “Violencia sexual en contra de las 
mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano” Colòmbia 2001-2009. 
9 “Niñas de 10 Años en Colombia Sufren Exclusión y Violencias que Retrasan el Desarrollo del País” Fundación Plan Internacional por la Niñez 
Colombiana. 25 d’octubre del 2016. 
10 “Unseen Millions: The Catastrophe of Internal Displacement in Colombia”. Nova York: Comisión de Mujeres para las Mujeres y Niños Refugiados. 
Març, 2002. 
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Foto Colprensa 

Marc normatiu sobre les víctimes a Colòmbia 

Els esforços per protegir els milions de desplaçats 

interns han conduït a la creació de mecanismes 

de suport a la resposta humanitària, la reparació i 

la integració. S’han adoptat diversos programes i 

lleis en forma de cooperació amb organitzacions 

internacionals per proporcionar solucions sostenibles. 

La llei 387 de 1997 reconeixia l’existència de 

desplaçaments interns i pretenia adoptar mesures 

per evitar el desplaçament forçat, inclosa l’atenció, la 

protecció i l’estabilització socioeconòmica dels pobles 

desplaçats. Des de que el govern va crear el registre de 

persones desplaçades el 1997, s’han registrat més de 7 

milions de víctimes de desplaçaments forçats11. 

L’origen de la resposta integral del Govern de Colòmbia 

als desplaçats es remunta a l’any 2004, quan la Cort 

Constitucional va declarar l’existència d’un Estat de 

Coses Inconstitucional respecte la situació de la població 

desplaçada. La Cort va concloure que el govern havia 

abandonat per complet als desplaçats interns els qui 

estaven sotmesos a una violació massiva dels seus 

drets fonamentals. El Tribunal va ordenar llavors a les 

autoritats estatals desenvolupar una resposta coordinada 

per proporcionar assistència humanitària i altres 

serveis bàsics als desplaçats, fins que els seus drets 

fonamentals fossin restablerts12. En conseqüència, el 

Congrés de Colòmbia va aprovar una sèrie de lleis amb la 

finalitat de complir amb les ordres de la Cort, entre elles la 

Llei 1448 de 2011 coneguda com la Llei de Víctimes. 

Segons la Llei de Víctimes, les persones afectades 

pel conflicte armat tenen dret a rebre documents 

d’identificació, alimentació, habitatge, assessoria 

jurídica, educació, suport psicosocial, serveis de salut 

i suport a la reubicació o al retorn si són desplaçats. 

La Llei de Víctimes va incorporar per primera vegada 

un mecanisme judicial per a la restitució de les 

terres robades o abandonades per les víctimes del 

conflicte. També tenen dret a diferents formes de 

reparació, entre elles la indemnització administrativa, 

subsidis d’habitatge, la capacitació professional i 

l’accés al crèdit, entre d’altres. La responsabilitat de 

l’assistència humanitària a les víctimes del conflicte 

armat a Colòmbia es troba en primera instància a la 

Unitat d’Assistència i Reparació Integral a les Víctimes 

(UARIV). La llei també va crear el Sistema Nacional 

d’Assistència i Reparació Integral a Víctimes del 

Conflicte Armat (SNARIV), la coordinació està a càrrec 

de la UARIV. Així doncs, la UARIV és l’encarregada del 

registre de les víctimes del conflicte, de coordinar i 

proporcionar assistència humanitària estatal i altres 

mesures d’atenció, i distribuir les mesures de reparació. 

El procés per rebre assistència i reparació conté 

diversos passos i també hi ha diferents tipus d’ajuda 

depenent de la situació específica de les víctimes. 

Les autoritats municipals són responsables de 

proporcionar “assistència immediata” a aquelles 

persones que s’acaben de desplaçar i que necessiten 

11 Aquestes estadístiques inclouen els desplaçaments per tots els conflictes interns, no només entre les FARC-EP i el govern, ja que és gairebé 
impossible desagregar les dades. Centro Nacional de Memoria Histórica. 
12 Sentència T-025/2004 de la Cort Constitucional. 
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assistència urgentment per sobreviure. No obstant 

això, per obtenir un servei o reparacions a més llarg 

termini, les víctimes s’han d’inscriure en el Registre 

Únic de Víctimes (RUV). Després d’això, segueix una 

avaluació integral de les necessitats de la víctima 

denominada Pla d’Atenció, Assistència i Reparació 

Integral (PAARI). El principal objetiu del PAARI és reunir 

la informació necessària per avaluar i determinar, en 

un sentit més ampli, quines són les necessitats de 

les víctimes i quins serveis requereixen, no només 

en termes d’assistència humanitària sinó també per 

accedir a les reparacions i protegir els seus drets 

fonamentals. A partir del PAARI es determinarà si la 

persona rebrà “assistència humanitària d’emergència”, 

en casos de gravetat i urgència, o “assistència per a la 

transició” per a casos de menys gravetat13. 

El Govern de Colòmbia ha rebut un gran reconeixement 

per la UARIV14. No obstant això, l’informe de Refugees 

International (RI)15 va concloure que les víctimes 

s’enfronten a grans obstacles per accedir al sistema 

de la UARIV i així obtenir l’assistència que necessiten. 

Diversos reptes han obstaculitzat els intents de la 

UARIV d’atendre a les víctimes del conflicte: 

• En primer lloc, la UARIV és una institució relativament 

nova a la qual se li ha lliurat una tasca titànica, però no 

se li ha donat autoritat sobre altres institucions a les 

que té la responsabilitat de coordinar. 

• Des del seu inici, la UARIV es va veure perjudicada 

pel fet que el govern va “subestimar” en gran mesura 

el número de víctimes del conflicte. El pressupost 

destinat es va basar en una estimació de 830.000 

víctimes16. No obstant això, el número de víctimes 

registrades ha augmentat fins a 8.230.860 ciutadans 

colombians, dels quals més de 6 milions tenen dret a 

assistència i reparació. 

• La UARIV funciona de manera extremadament 

centralitzada, el que soscava la seva capacitat de 

servir adequadament a les víctimes. 

• La presència de la UARIV en els territoris és encara 

limitada en relació amb el tamany que tenen aquests i 

amb el número de víctimes que està obligada a cobrir. 

Afegint que hi ha moltes àrees on la UARIV - com 

a actor governamental - no pot entrar per raons de 

seguretat, a causa de que la Unitat és percebuda per 

diversos grups armats com a representant del govern, 

i per tant com un objectiu legítim en la lluita armada. 

La legislació colombiana preveu una ruta d’atenció 

integral per a casos de Violència Basada en el Gènere 

(VBG)17. No obstant això, la realitat és que moltes 

municipalitats colombianes no tenen la infraestructura 

i la presència institucional necessària per activar 

la ruta de manera adequada. Afegint el fet que la 

infraestructura de transport és molt precària en 

certes regions, el que fa gairebé impossible que els 

funcionaris públics segueixin adequadament la ruta 

d’atenció per a casos d’VBG en àrees aïllades. 

El 2012, l’ACNUR i el Programa de Desenvolupament 

de les Nacions Unides van llançar la Iniciativa de 

Solucions Transicionals, un programa conjunt destinat 

a restablir les comunitats i facilitar l’assistència 

humanitària als desplaçats interns. 

13 Els articles del 62 al 64 de la Llei 1448 de 2011 regulen aquests tres tipus d’assistència humanitària. 
14 Summers N. “Colombia’s Victims’ Law: Transitional Justice in a Time of Violent Conflict?” Harvard Human Rights Journal Vol. 25. 
15 Informe “Una batalla que aún no termina” de l’Organització Refugees International, desembre 2016. 
16 El document CONPES 3712 de 2011 va establir el pla de finançament per la sostenibilitat de la Llei 1448 de 2011. 
17 La Llei 1719 de 2014 va adoptar mesures per garantis l’accés a la justícia de les víctimes de violència sexual, en especial la violència sexual 
ocasionada per causa del conflicte armat. 
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La guerrilla i els processos de DDR individuals 

L’estat també ha tingut un rol envers a les persones 

que formen part de la guerrilla i dels grups armats, 

establint els mecanismes que havien de seguir els 

guerrillers que han volgut abandonar les armes així 

com preveient unes etructures organitzatives per a dur 

a terme aquest procés.  

Durant el conflicte s’han donat diferents moments en 

què el govern i diverses institucions no governamentals 

han promogut processos de desmobilització 

dels guerrillers, així com de grups paramilitars, a 

partir de processos anomenats de Desarmament, 

Desmobilització i Reincorporació (DDR). 

Dins d’aquests processos es promovia principalment 

l’abandonament de les armes i l’entrada a processos 

d’integració i reincorporació a la societat, processos 

en els que es podien adherir individualment, tenint en 

compte que el perfil de les persones reclutades per la 

Les xifres de 10 anys de desmobilitzacions 

Foto BBC 

guerrilla provenien d’entorns i realitats molts diverses, 

i l’accés a la guerrilla no sempre ha estat una decisió 

lliure sinó molt marcada per una falta d’oportunitats, de 

seguretat i protecció per part de l’estat. 

Les xifres de persones que s’han acollit als processos 

de DDR han variat molt segons el context que vivia el 

país, tot i així, el conflicte entre les FARC-EP i el govern 

ha continuat i moltes persones encara formen part de 

grups armats. 

Font: Agencia Colombiana para la Reintegración. 
Infografía CEET. Investigación: Laura Linero. 
Ilustraciones: Carlos Morales. 
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10,015
Individus FARC-EP 

EL PERFIL DELS GUERRILLERS DE LES FARC 

Com que el que ens ocupa en aquest cas és el conflicte armat entre les FARC-EP i 

el govern, ens centrem en l’anàlisi del perfil del guerriller de les FARC-EP. Un estudi 

de la Universitat de Colòmbia del juliol del 2017 ha permès tenir una caracterització 

de les persones de les Comunitats de les FARC-EP que han entrat dins del procés 

de desmobilització dels acords de pau, és a dir, que actualment formen part dels 

processos de DDR que s’han establert arrel dels acords. Un cens socioeconòmic 

que contempla 10.015 persones. 

66% 
Origen rural 

19% 
Origen urbà 

15% 
Origen urbà-rural 

90% 
Alfabetitzats 

1 

57% 
Primària 

2 

21% 
Secundària 

3% 
Superior 

Grup ètnic 

18% 
Indígena 

76% 24% 

12% 
Afro 

86% 14% 

0,09% 
Pelenquero 

67% 33% 

0,04% 
Gitanos 

75% 25% 

0,03% 
Raizal 

100% 

46% 
No tenen fills 

54% 
Tenen fills 

Segons el país de naixement, 9.929 persones eren nascuts a Colòmbia, seguit de 

lluny per 54 persones de Veneçuela, 16 persones d’Equador i 8 de Brasil. La resta 

un de Panamà, un d’Argentina, un de la República Dominicana, un de Xile, un de 

França i un d’Holanda. 
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La dona guerrillera 

Els estatuts de la guerrilla subratllen la necessitat de 

la igualtat de gènere, ja que segons la caracterització 

de la Universitat de Colòmbia el 23% són dones 

però segons altres fons del país la xifra arriba fins 

al 40%. Segons declaracions de dones guerrilleres 

en un reportatge realitzat per un periodista resident 

a Colòmbia pel mitjà SPUTNIK el 2016, “el maxisme 

no ha deseparegut però és més baix en comparació 

en les zones rurals del país”. Per moltes nenes, joves 

i dones de Colòmbia, la guerrilla es converteix en 

un escut contra l’explotació sexual i la prostitució, 

negocis controlats tant pel narcotràfic com pels alts 

mandats de l’exèrcit colombià, segons argumenten 

organitzacions defensores dels drets humans. 

Les dones desmobilitzades van estar una mitjana de 

14 anys a l’organització, entre els 12 i els 26 anys. 

De 223 dones que formaven part del programa de 

desmobilització durant l’any 2014, el 58% va 

afirmar que havia estat forçada a avortar quan 

formava part de l’organització. Segons declaracions 

de Camila Cienfuegos, membre de la delegació 

de les FARC-EP que va formar part dels diàlegs 

de pau amb el govern, a una entrevista al GARA, 

“Tener un hijo o hija produce dolor y angustia, no 

solo por la renuncia de verlos crecer, de criarlos, 

de incidir en su formación, sino por la suerte que 

corren, por la persecución constante, por la presión 

social de estigmatización y marginación, por la 

guerra mediática a la que se ven enfrentados sin 

la más mínima posibilidad de contrarrestarla. En 

definitiva, se tiene que renunciar a amar a los hijos 

e hijas, a sentirlos, protegerlos, para posibilitarle un 

pequeño espacio con las personas que las cuidan, 

en el anonimato y clandestinidad”. “Toda la guerrilla 

ama profundamente a los niños y niñas, a los hijos 

de todos, porque son la expresión de cada uno de 

nosotros, son nuestros hijos, sobrinos, nietos”. 
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2

a les causes i les conseqüències a llarg termini del 

conflicte. L’acord incloïa disposicions sobre qüestions 

clau com la reforma rural integral, el tràfic il·lícit de 

drogues, les reparacions a les víctimes, la justícia 

transitòria, el desarmament i la participació política de 

les FARC-EP. 

Acord i procés de pau 
El 24 d’agost de 2016, el Govern de Colòmbia i les 

FARC-EP van anunciar que havien arribat a un acord de 

pau, el qual va ser la culminació d’un procés de quatre 

anys de negociació entre les dues parts per posar fi 

a dècades d’enfrontament i desplaçaments, així com 

El 2 d’octubre de 2016, l’acord de pau va ser sotmès a 

votació nacional per a la seva aprovació mitjançant un 

plebiscit. Amb un escàs marge de menys d’un 1% (el 

50.21% dels vots van ser en contra de l’acord, un 49,7% 

a favor18), l’acord va ser rebutjat pel poble colombià, 

davant de la decepció del govern i el desconcert de la 

comunitat internacional. 

El 24 de novembre del 2016 es va signar un nou acord, 

el qual va ser ratificat pel Congrés de Colòmbia, el 29 

de novembre pel Senat i el 30 de novembre a la Cambra 

de Representants. L’acord de pau definitiu ha estat 

aprovat i va entrar en funcionament l’1 de desembre del 

2016. Amb aquest, es va marcar el camí de les FARC-

EP de la rebel·lió armada a l’escena política. 

Llegir el codi 
QR per accedir 
al document de 
l’Acord Final 

Llegir el codi QR 
per entendre bé 
els canvis que es 
van produir entre 
el primer acord i 
l’acord final 

En matèria de processos de Desarmament, 

Desmobilització i Reincorporació (DDR), l’estat 

colombià prèviament als acords, ja havia avançat 

diferents exercicis tan amb grups guerrillers com 

paramilitars, en els quals s’havien estructurat 

marcs normatius i processos de DDR específics. 

Van començar amb el desenvolupament de 

programes puntuals, però des del 2011 es crea la 

“Agencia Colombiana para la Reintegración” (ACR), 

actualment anomenada “Agencia Colombia para la 

Reincorporación y la Normalización” (ACRN) que ha 

acompanyat a 50.598 persones en el procés de ruta 

individual, segons les seves dades. Així doncs, és 

l’entitat de l’Estat encarregada de l’acompanyament 

i el seguiment de la majoria dels excombatents que 

busquen reincorporar-se a la vida civil. Aquest fet 

va permetre generar aquesta infraestructura estatal 

per la gestió de la política de reincorporació, però va 

presentar buits respecte a com superar els dèficits 

estructurals a nivell social i econòmic que posaven 

en risc les rutes individuals en les que avancen els 

excombatents19. 

Als processos de DDR se li vinculen nocions de retorn 

als llocs d’origen, reintegració a la vida civil, rehabilitació 

física i reconstrucció de l’entorn familiar i social. Hi ha 

una “dignificación de las personas que intervienen en él, 

pues han dejado las armas de manera voluntaria y como 

resultado de una negociación y un acuerdo”20. 

18 D’acord amb el Registre Nacional de l’Estat Civil. 
19 “Unseen Millions: The Catastrophe of Internal Displacement in Colombia”. Nova York: Comisión de Mujeres para las Mujeres y Niños 
Refugiados. Març, 2002. 
20 Caramés et al,. 2006. 
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El procés per arribar al DDR 

Acord de pau 

• Acord polític. 

• Claredat de la fase DDR respecte 
  al conjunt del procés de pau 
  (cronograma, acantonament, 
  acompanyament internacional). 

Desarmament 

• Desmantellament de grups 
paramilitars. 

• Retirada d’ordres de detenció
 o captura. 

• Acantonament de les forces militars 
  (i famílies) en zones acordades. 

• Reconeixement, recol·lecta, 
emmagatzematge i destrucció d’armes. 

Preparació DDR 

• Paralització de les capacitats militars. 

• Creació de “zones de seguretat”, 
  “humanitàries” o “de pau”. 

• Mecanismes de supervisió/verificació
 del cessament de les hostilitats i de 
les sancions per l’incumpliment del 

  que s’ha acordat. 

• Intercanvi i alliberament de presoners. 

• Arrivada de forces internacionals de 
  protecció de l’acantonament. 

Reinserció / Reintegració 

• Reinserció econòmica i social
  a les forces de seguretat. 

• Rehabilitació 

• Reassentament. 

• Reconciliació. 

Desmobilització 

• Identificació i cens. 

• Revisió mèdica i psicològica. 

• Orientació i assessorament. 

• Formació vocacional. 

• Possible integració a les FFAA. 

Font: Escola de Cultura de Pau, 2007 

El PNUD estableix que el DDR s’entén com “un procés 

pel qual un número determinat de combatents, sigui de 

forma individual o col·lectiva, que pertanyen a Forces 

Armades (FFAA) o a grups armats d’oposició, arriben 

a l’acord d’entregar les seves armes, desmobilitzar-

se i reintegrar-se. S’han de consolidar els següents 

objectius: contribuir a la seguretat i estabilitat facilitant 

la reintegració i proporcionant un entorn propici per 

l’inici de la rehabilitació i recuperació, retornar la 

confiança entre les faccions enfrontades i la població 

en general, ajudar a prevenir o mitigar futurs conflictes 

violents, contribuir a la reconciliació nacional i alliberar 

recursos humans i financers i capital social per la 

reconstrucció i el desenvolupament”. Per tant, té quatre 

fases: el desarmament, la desmobilització, la reinserció i 

la reintegració. 
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periódico Semana 

L’acord de pau final, a més de contemplar accions 

relatives al DDR, planteja el desenvolupament d’accions 

en els temes originaris del conflicte (terra, participació 

política i desenvolupament social), una aposta que 

planteja grans reptes per al país en matèria de despesa 

del pressupost, però també en el reconeixement dels 

participants del grup com a actors socials i polítics 

vàlids en l’escena nacional. 

Aquest repte s’amplia a l’involucrar en aquest procés 

a 8.185 excombatents i 1830 militants21, a les forces 

militars en un nou rol que representa garantir la 

protecció de la vida dels seus anteriors adversaris, 

a 21 municipis on es concentren la fase inicial de 

reincorporació dels excombatents, a 48 milions de 

Colombians polaritzats políticament i a les antigues i 

noves conformacions armades que lluiten per guanyar 

els territoris i activitats que les FARC-EP van deixar22. 

Aquest escenari planteja el repte de construir un 

nou camí com a societat, que ha d’involucrar tots els 

colombians, i que ha de plantejar unes pautes noves 

d’interacció, de narratives i regles del joc, que inclouen el 

perdó, la convivència i la reconciliació23. 

Zones Veredales Transitòries de 
Normalització (ZVTN) 

El procés d’implementació dels Acords de Pau entre 

el govern nacional i les FARC-EP estableix l’inici 

d’una fase de transició nacional, que requereix, no 

solament complir amb el pactat com una quota 

inicial d’un fràgil procés de construcció de confiança, 

sinó que serà necessari abordar temes que es van 

ometre en la negociació i revisar aquells que siguin 

fluixos o confusos, resoldre les limitacions jurídiques i 

econòmiques que inevitablement sorgiran, superar els 

obstacles que els enemics de la pau posaran en el camí, 

i oferir a la contrapart, i a la societat, mostres constants 

de compromís per arribar a la pau24. S’han de tenir en 

compte els reptes particulars per a les dones, homes 

i famílies que van formar part de les FARC-EP com a 

moviment guerriller, que hauran d’enfrontar pel canvi de 

patrons de vida que comportarà el trànsit a la vida civil i 

que acompanyaran la seva transició en la conformació 

del moviment polític. 

El capítol que va desenvolupar el procés de 

Reincorporació, va plantejar accions puntuals, que 

si bé comparteixen estructures macro relacionades 

amb el DDR, posen en evidència la importància que 

per a les FARC-EP té el reconeixement del subjecte 

polític, el manteniment de les bases militants i el 

desenvolupament que promogui i doni suport al 

plantejament de projectes de vida. Per això va ser creat 

mitjançant el Decret 2027 del 7 de desembre de 2016 el 

Consell Nacional de Reincorporació, la funció del qual 

és definir activitats, establir el cronograma i avançar 

21 Universidad Nacional de Colombia. Caracterització comunitat FARC- EP. 2017. 
22 Fundación ideas para la paz. “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición”. 2017. 
23 Fundación ideas para la paz. “La oportunidad de la paz”. 2016. 
24 Cider U de los A. “Retos de la implementación de un acuerdo de paz: evidencia y recomendaciones”. 2014. 



Remedios 

Tierralta 

Anori 

Fonseca 

La Paz 

ZONA VEREDAL 
Conté diversos campaments 

PUNT 
És de menys dimensió que 
una zona veredal i consisteix 
en un únic campament 

21 

Tibu 

Riosucio 

Ituango 

Dabeiba 

Vigía del Fuerte 

Arauquita 

Iconozco 

Planadas 
Miranda 
Caldono 

Buenos Aires 

San Vicente 
del Caguán 

Mesetas 

Vistahermosa 

Tumaco 

Policarpa 

Puerto Asís 

La Montañita 

Cartagena del Chairá 

La Macarena 

San José del 
Guaviare Este y Oste 

Font: Alto Comisionado para la Paz. “Funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN)”. 2016. 
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en l’acompanyament del procés de reincorporació dels 

integrants de les FARC-EP a la vida legal, econòmica, 

social i política25. 

Per desenvolupar aquest procés, a partir dels decrets 

emesos el 2016 i prorrogats en dues ocasions el 2017, 

es van generar 20 Zones Veredales26 Transitòries 

de Normalització (ZVTN) i 7 Punts Transitoris de 

Concentració (PTC)27, l’objectiu era “garantir el 

cessament al foc i hostilitats bilaterals i definitiu i 

l’abandonament de les armes i iniciar el procés de 

preparació per a la reincorporació a la vida civil de les 

estructures de les FARC-EP a nivell econòmic, polític i 

social d’acord amb els seus interessos“28. 

Aquestes zones eren destinades a que 5.765 combatents 

de les FARC-EP29 i aproximadament 10.000 milicians30 

es traslladessin a les ZTVN de tot el país. En aquestes 

zones, els campaments de lliurament de les armes 

estaven envoltats de zones de seguretat d’un quilòmetre 

que separaven els combatents de les FARC-EP de la 

força pública colombiana amb presència a l’àrea. Es va 

establir que els membres de les FARC-EP havien de lliurar 

les seves armes i preparar-se per la seva desmobilització 

i reintegració en un termini de 150 dies, però tot el 

procés es duria a terme en 180 dies i havia d’estar 

supervisat per un Mecanisme Tripartit de Monitorització 

i Verificació (MMV), que incloïa representants del Govern 

de Colòmbia, de les FARC-EP i de la Missió de l’ONU. 

Segons el document de l’Acord, l’Exèrcit havia de tenir 

presència a certa distància dels punts per garantir que les 

coses estiguessin sota control i els guerrillers s’havien 

de comprometre a no sortir sense autorització i sense 

armes. No obstant, hi va haver ocasions en què aquestes 

regles es van violar tant per la guerrilla com pel Govern. 

Unes vegades de manera lleu i altres de manera severa. 

La Missió de l’ONU, per la seva banda, com a responsable 

de resoldre les disputes entre les parts, havia i ha de 

reportar de manera independent sobre el compliment dels 

compromisos assumits per les mateixes i ha d’interactuar 

amb les comunitats i les autoritats locals per promoure 

aquestes finalitats31. 

Zona Veredal de Transició Nacional de Policarpa, Nariño. 
Foto Defensoría del Pueblo de Colombia 

25 Presidència de la República de Colòmbia. Decret 2027. 2016 
26 La vereda és la subdivisió més petita en l’estructura administrativa territorial colombiana. 
27 Ubicats en 27 municipis i 15 departaments: Fonseca (Guajira), La Paz (Cesar), Tibú (Norte Santander), Remedios (Antioquia), Ituango 
(Antioquia), Dabeiba (Antioquia), Vigía del Fuerte (Antioquia), Rio Sucio (Chocó), Tierra Alta (Córdoba), Planadas (Tolima), Villa Rica (Tolima), 
Buenos Aires (Cauca), Caldono (Cauca), Corinto (Cauca), Policarpa (Nariño), Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Cartagena del Chairá 
(Caquetá), La Montañita (Caquetá), San Vicente del Caguán (Caqueta), Arauquita (Arauca), Tame (Arauca), Mesetas (Meta), Vista Hermosa 
(Meta), La Macarena (Meta), Mapiripán (Meta), Cumaribo (Vichada), San José del Guaviare 1 (Guaviare), San José del Guaviare 2, Calamar i El 
Retorno (Guaviare). 
28 Presidència de la República de Colòmbia. Decret 1274. 2017. 
29 Alsema. A. “FARC surrenders identities of 5,765 guerrillas to Colombia military” Colombia Reports. 28 de setembre, 2016. 
30 Segons dades de “International Crisis Group”. 
31 Informe del Secretari General al Consell de Seguretat sobre la Missió de lss Nacions Unides a Colòmbia. S/2016/729. Nacions Unides. 18 
d’agost, 2016. 
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Les ZVTN tenien un caràcter territorial, temporal 

i transitori, que definia la seva ubicació en zones 

històriques de trànsit de les FARC-EP i una durada 

limitada en el temps just per cobrir les accions de 

desarmament32. 

Espais Territorials de Capacitació 
i Reincorporació (ETCR) 

Un cop finalitzat el procés d’extracció de les armes 

a les ZVTN i PTC, a partir de l’1 d’agost de 2017, 

les ZVTN es converteixen en Espais Territorials de 

Capacitació i Reincorporació (ETCR), que tindran com 

objectiu permetre el trànsit al procés de reincorporació, 

a partir de la generació d’oferta institucional que 

permeti als excombatents i les seves comunitats 

desenvolupar processos educatius. Aquest últim 

punt planteja la seva implementació un cop culminat 

el procés de lliurament d’armes, els ara denominats 

ETCR són llocs que comptaran amb lliure mobilització 

tant dels membres de les FARC-EP com dels 

ciutadans i les institucions de l’Estat, per contribuir al 

desenvolupament econòmic i social dels territoris on 

estan ubicats. Els espais han de servir per capacitar els 

integrants de les FARC-EP per la seva reincorporació a 

la vida civil, preparar projectes productius i atendre les 

necessitats de la formació tècnica de les comunitats 

limítrofes, en un model de reincorporació comunitària. 

El nou cronograma del desarmament, incloïa la 

desarticulació de les més de 900 “caletas” (utilitzat 

popularment per denominar refugis per amagar diners, 

drogues, armes, etc, en l’àmbit del narcotràfic) de les 

FARC-EP en un període de tres mesos. 

Per tant, en aquests ETCR les FARC-EP continuaran 

el seu procés de reinserció civil, allà podran realitzar 

cursos que dictarà el SENA així com començaran 

a rebre les dues mesures econòmiques que es 

van establir en l’Acord de Pau. Per una banda, una 

assignació única de normalització que es tracta de dos 

milions que rebrà cada membre de les FARC-EP per 

començar algun projecte productiu i per altre banda la 

renta bàsica que rebran per un període de 24 mesos 

que equival al 90% del salari mínim legal vigent. 

Aquests espais es caracteritzen per no tenir elements 

bèl·lics de les FARC-EP, han de ser civils desarmats. 

La Força Pública va dissenyar vàries estratègies 

amb les que ha de fer presència en els territoris per 

garantir la seguretat33 i la bona convivència en els 

mateixos. També es preveu que la Defensoria del 

Poble o la Fiscalia General de la Nació, com exemples 

d’institucions de l’Estat, acompanyin el procés a la vida 

civil dels ex-guerrillers. 

Un altre dels elements importants que ara tindran 

aquests Espais de Reincorporació, són les 

anomenades “Carpas Azules”, on hi haurà funcionaris 

d’entitats com la Defensoria del Poble, la Fiscalia, 

militars i policies. Segons el Carlos Córdoba, 

gerent de les zones veredales, “la idea es acercar a 

las comunidades un espacio en el que puedan hacer 

trámites por temas de convivencia, un lugar donde 

puedan, por ejemplo, denunciar temas de tierras o de 

relación con los vecinos”. La comunitat i els governs 

locals podran fer ús d’aquests espais. Per tant, es 

crearan manuals en els quals s’acordarà quin espai 

32 Les ZVTN i els PTC es van plantejar amb una aposta incial de 180 dies que culminava el 29 de maig de 2017, els qual es va ampliar fins el 15 
d’agost del mateix any (Presidència de la República de Colòmbia. Decret 1274. 2017). 
33 Amb el propòsit de millorar la seguretat a les regions, la Policia va crear un cos d’elit especialitzat que s’encarrega d’enfrontar a les xarxes 
del crim organitzat, donant suport al mateix temps a les tasques de consolidació territorial i prioritzant la seguretat dels defensors de drets 
humans i líders socials. Aquest cos d’elit tindrà 1.088 policies, encapçalats per 120 experts en investigació criminal i 40 analistes, els quals 
lideraran un model investigatiu integral alineat amb la Fiscalia General de la Nació. 
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utilitzarà cadascú. “Queremos integrar la guerrilla 

y evitar que las zonas veredales se conviertan en un 

gueto”, va afirmar Córdoba. 

Una altra de les característiques dels nous espais 

és que no tindran menors d’edat al seu interior. En 

l’Acord de Pau es va acordar que els menors de 14 

anys no estaran subjectes a la responsabilitat penal i 

els que estan entre 14 i 18 anys se’ls indultarà. En el 

moment de l’acord, el govern no tenia dades oficials de 

la xifra de nens, nenes i adolescents reclutats per les 

FARC-EP, però d’acord amb les xifres del ICBF (Institut 

Colombià de Benestar Familiar), prop de 6.000 nens 

s’havien desvinculat de grups armats en els últims 17 

anys, el 60% de les FARC-EP. El tractament penal dels 

menors que es desvinculin en la primera fase es farà 

d’acord amb les lleis vigents d’infància i adolescència. 

La ruta per l’atenció està definida en el pla transitori 

d’acollida, un dels principis acordats que es prioritzarà 

en el menor temps possible és la reintegració familiar 

dels menors d’edat, tanmateix, és una decisió que ha 

de prendre el defensor de la família tenint en compte 

l’interès superior del nen i la seva voluntat. Amb el 

canvi de les ZVTN als ETCR, també es va complir el 

termini perquè les FARC-EP lliuressin a la resta de 

menors d’edat que formaven part de les seves files. 

S’ha de tenir en compte, que la decisió de que les zones 

veredales es convertirien en aquests espais no estava 

contemplat de manera explícita en els Acords de Pau, 

s’ha decidit durant el procés de la implementació. El 30 

de maig del 2017, la Comissió de Seguiment, Impuls i 

Verificació de la Implementació de l’Acord Final(CSIVI)34 

va informar d’aquest canvi. L’argument donat per part 

de la Comissió va ser “Si ya se hizo la entrega de armas, lo 

mejor es que el proceso de reinserción a la vida civil empiece 

ahí mismo. No sería lógico que los exguerrilleros, ya sin 

armas, se movilizaran a otros lugares”. 

Amb la finalitat de contribuir al seguiment de 

l’enfocament i garantia dels drets de les dones 

en la implementació de l’Acord Final es crea una 

Instància Especial “Instancia Especial para contribuir 

a garantizar el enfoque de género en la implementación 

del Acuerdo Final” conformada per representants de 

6 organitzacions de dones colombianes nacionals 

i territorials que tindrà interlocució permanent amb 

la Comissió de Seguiment, Impuls i Verificació a la 

Implementació de l’Acord Final. En el marc de la CSIVI 

es defineix la seva composició i funcionament en 

consulta amb les organitzacions de dones . 

La Instància es guiarà pels principis generals per a la 

implementació establerts en l’Acord Final: enfocament 

de drets; respecte a la igualtat i no discriminació; 

enfocament de gènere; respecte a llibertat de cultes; 

integració territorial i inclusió social; enfortiment 

i articulació institucional; aprofundiment de la 

democràcia i “construir sobre el construït”; eficàcia, 

eficiència i idoneïtat; priorització; transparència, 

control social i lluita contra la corrupció; i principis 

democràtics. Addicionalment, s’orientarà per 

l’enfocament de interseccionalitat. La instància haurà 

de tenir un caràcter independent i autònom de la feina 

desenvolupada a l’interior de la CSIVI, amb l’objectiu de 

mantenir la imparcialitat i neutralitat en el seguiment 

de l’enfocament de gènere i interseccionalitat. 

Mantenint el diàleg constant amb la CSIVI, el Consell 

Nacional de Reincorporació (CNR), els components de 

verificació i acompanyament internacional (conformat 

per ONU Dones, la Representant del Secretari General 

per a la Violència Sexual en el Conflicte, la Federació 

Democràtica Internacional de Dones i Suècia), l’Institut 

Kroc i altres Instàncies establertes per l’Acord Final, per 

garantir un seguiment adequat a la implementació de 

l’enfocament de gènere i de interseccionalitat. 

34 Òrgan creat pel pacte per vigilar la forma com es desenvolupen els acords establerts, integrat per membres del Govern i de les FARC-EP. 
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Institució Caràcter Funció 

AGENCIA DE 
REINCORPORACIÓN 
Y NORMALIZACIÓN 

Pública 

Encarregada de coordinar, assessorar i executar - amb altres 
entitats públiques i privades - la Ruta de Reincorporació 
col·lectiva donada en el procés. 

ALTA CONSEJERÍA 
PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Pública 

Lidera el programa “Camí Diferencial de vida”, destinat als 
nens, nenes i adolescents lliurats per les FARC-EP en el marc 
dels acords. 

UNIDAD PARA 
LAS VÍCTIMAS 

Pública 

Encarregada de coordinar les mesures d'assistència, atenció 
i reparació atorgades per l'Estat, i articular les entitats que 
formen part del Sistema Nacional per a l'Atenció i Reparació 
Integral a les Víctimes. 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

Pública 

Encarregat de la seguretat dels desmobilitzats, reincorporats i 
de les zones on s'implementen les accions previstes en l'acord 
de pau. 

SENA Pública 
Desenvolupa els programes tècnics, tecnològics i 
complementaris de caràcter vocacional. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 

Pública 

Desenvolupa escenaris educatius apropiats per l'adquisició 
de competències bàsiques i l'anivellament acadèmic dels 
excombatents. 

MINISTERIO 
DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 

Pública 

Desenvolupa accions de promoció de la salut, de prevenció, 
de tractament i rehabilitació de la malaltia i la protecció, 
així com dur a terme la coordinació intersectorial per al 
desenvolupament de polítiques sobre la salut. 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 
DE BIENESTAR 
FAMILIAR 
(ICBF) 

Pública 

Desenvolupa programes de prevenció i protecció integral de 
la primera infància, la infantesa, l'adolescència i el benestar 
de les famílies a Colòmbia prestant atenció especialment a 
aquells en condicions d'amenaça, inobservança o vulneració 
dels seus drets. Implementa el programa d’atenció a nens, 
nenes i adolescents desvinculats de grups organitzats al 
marge de la llei. 

ALCALDÍAS 
MUNICIPALES 

Pública 

S’encarrega de dirigir la política pública dels municipis i 
articula amb les instàncies nacionals per al desenvolupament 
les accions plantejades en els acords de pau. 
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Paper de les institucions 
en el procés de reincorporació 

Seguint els termes de l’acord final, les Nacions Unides 

(ONU) jugarà un paper crític supervisant el cessament 

de les hostilitats. Com s’estipula en les resolucions 

2261 (2016) i 2307 (2016) del Consell de Seguretat, la 

nova Missió de les Nacions Unides a Colòmbia (Missió 

de l’ONU) té el mandat de vigilar el cessament de les 

hostilitats com a part d’un mecanisme tripartit, en què 

participaran també el Govern colombià i les FARC-EP, 

així com de verificar l’abandonament de les armes per 

part dels combatents del grup guerriller. 

Si bé la definició d’oferta institucional que estructura 

el procés de reincorporació està en construcció, ja es 

compta amb una infraestructura organitzacional des 

de l’estat (com es pot veure en el quadre de la pàgina 

anterior) que compta amb programes missionals 

que esperen generar apostes particulars per a la 

consecució de l’assoliment en aquesta fase del procés. 

Aquests processos compten a la vegada amb projectes 

finançats per la cooperació internacional, els quals, 

segons el seu àmbit d’ingerència s’articulen amb les 

entitats públiques encarregades. També a aquestes 

entitats públiques se sumen les vinculades amb 

capítols específics dels acords per a la superació dels 

factors originaris del conflicte, les quals tenen accions 

específiques per donar compliment a aquests punts. 

Dificultats del procés 

1. Hi ha una falta de consulta i informació a les 

comunitats, el qual està tenint un impacte negatiu en 

la població. Líders locals i membres de les comunitats 

van declarar a RI35 que estaven terroritzats davant 

la perspectiva de viure en les àrees o adjacents a 

aquestes àrees. Algunes de les cases es troben dins 

de les zones de seguretat designades, algunes a 

tan sols uns centenars de metres d’on s’ubiquen els 

campaments de les FARC-EP. La gran majoria dels 

habitants d’àrees limítrofes als llocs on es troben les 

zones de concentració de les FARC-EP van dir a RI 

que tenien poc o cap coneixement sobre com s’anava 

a avançar en el procés del desarmament i el MMV, i 

es preguntaven si tindrien algun paper què jugar, a 

més de quines serien les mesures preses per protegir-

los. Els residents fins i tot es preguntaven si serien 

desplaçats de les seves propietats per acomodar tant 

a les FARC-EP com als soldats del govern. Aquesta 

manca d’informació i transparència planteja un greu 

risc de protecció, ja que alguns líders comunitaris 

van expressar a RI inclús la seva intenció de fugir en 

absència d’informació clara i verificable. 

2. Aquest és un moment històric per a Colòmbia, ja 

que el govern i les FARC-EP finalment van signar un 

acord de pau que brindarà esperança als milions de 

desplaçats del país, alguns dels quals ho han estat 

per dècades. No obstant això, és important assenyalar 

que aquest acord de pau no implica el cessament 

total del conflicte armat ni del desplaçament intern. 

Això degut a que hi ha altres grups armats actius, com 

l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN), l’Exèrcit Popular 

d’Alliberament (EPL) i els grups post-desmobilització, 

com les Autodefenses Gaitanistas de Colòmbia (AGC) 

i els “pelusos”. Aquests actors continuen lluitant 

contra l’Estat i entre si pel control territorial de les 

xarxes de narcotràfic i de la mineria il·legal, entre 

d’altres activitats il·lícites36, un fet que comporta un 

35 Informe “Una batalla que aún no termina” de l’Organització Refugees International, desembre 2016. 
36 El 2005, diversos grups paramilitars es van desmobilitzar com a resultat d’un procés de negociació amb el govern i l’aprovació de 
l’anomenada Llei de Justícia i Pau (Llei 975 de 2005), que va proporcionar els mecanismes necessaris per la seva desmobilització. Tanmateix, 
diversos membres d’aquests grups paramilitars van passar a formar part de, o van crear, grups criminals, i continuen exercint control social i 
territorial sobre les poblacions vulnerables. Aquests grups són coneguts com “grups post-desmobilització”. 
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Foto El Universal 

cost humanitari devastador per als civils atrapats en 

la línia de foc. Està àmpliament documentat el fet que 

si les forces armades de Colòmbia no actuen ràpid 

i prenen el control dels territoris desocupats per les 

FARC-EP, múltiples grups armats intentaran omplir 

aquest buit de poder37. L’informe de RI va indicar que 

l’ELN i les AGC estaven tractant d’obtenir el control 

sobre territoris prèviament ocupats per les FARC-

EP. Finalment, el 18 de novembre de 2016, Roberto 

Menéndez, cap de la Missió de Suport de l’Organització 

d’Estats Americans a Colòmbia, ha informat que la 

missió havia observat senyals que altres grups armats 

s’estaven traslladant al territori de les FARC-EP. Fet que 

va ser confirmat per l’Oficina de l’Alt Comissionat de les 

Nacions Unides per als Drets Humans (ACNUDH), així 

com pel president Santos el 19 de novembre de 2016. 

La lluita pel control territorial a la regió de la Costa del 

Pacífic colombiana entre els grups armats irregulars 

ha desplaçat 3.549 persones (913 famílies) des de 

principis de 2017, segons les autoritats locals. L’any 

passat, l’ACNUR va registrar 11.363 persones (3.068 

famílies) desplaçades per la violència en les mateixes 

àrees. Tot i que es reconeix els esforços importants 

del Govern per consolidar la pau i el compromís de les 

autoritats per assegurar que es protegeixin els drets 

de les víctimes, inclosos els desplaçats interns i els 

refugiats, els creixents nivells de desplaçament intern 

que afecten diverses comunitats, particularment en 

els departaments de Chocó, Cauca, Valle del Cauca i 

Nariño, a la costa del Pacífic de Colòmbia, són evidents 

i preocupants. 

3. Augment de la inseguretat per alguns sectors en 

particular. D’una banda, en els dies transcorreguts des 

de la signatura de l’acord final, hi ha hagut un dramàtic 

augment en les amenaces i violència dirigides contra 

defensors de drets humans a Colòmbia, molts dels 

quals són dones38. D’altra banda, segons han publicat 

diversos mitjans locals com “El Tiempo”, “Colombia 

Plural” o “El Espectador”, en algunes localitats han 

estat circulant paperetes, signades suposadament 

37 Rojas Andrade A. i Hurtado P. “Grupos posdesmovilización y desplazamiento cuantitativa”. Bogotá. CODHES, 2014. 
38 Informe “Una batalla que aún no termina” de l’Organització Refugees International, desembre 2016. 
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per grups post-desmobilització, que declaren objectiu 

militar a líders de la societat civil i a “guerrillers”, 

i ofereixen dos milions de pesos per persona 

assassinada. 

4. Falta de confiança en el procés de pau. Les 

persones desplaçades i els membres de les comunitats 

afectats pel conflicte van expressar en el informe de 

RI39 que, en el millor dels casos, només tenien un tímid 

optimisme davant la possibilitat de que amb l’acord de 

pau s’acabin les violacions comeses contra ells com 

el desplaçament forçat, l’extorsió i la violència sexual. 

De fet, durant els primers deu mesos de 2016 (quan 

les FARC-EP ja havia iniciat el seu cessament al foc), 

més de 2,8 milions de persones van patir restriccions 

de circulació i accés a béns i serveis bàsics a causa 

de la violència armada. Per exemple, membres de 

comunitats indígenes desplaçades al sud i sud-oest 

del país van declarar que encara que l’acord arribés 

a bon terme, ells no podrien tornar als seus pobles 

d’origen, ja que aquests es troben sota el continu setge 

d’altres grups armats que havien estat prèviament 

desmobilitzats. Davant l’absència d’autoritats estatals, 

seguirien vivint sota el control social de facto de les 

FARC-EP. Membres de comunitats limítrofes a àrees 

a les quals les FARC-EP es va traslladar per esperar el 

procés de desarmament, van manifestar repetidament 

que molts combatents simplement havien “canviat 

l’uniforme” pel de l’ELN, o havien canviat de “marca 

representativa” al braç. 

5. La protecció de les dones i les nenes. En nombroses 

ocasions, tant les FARC-EP com la força pública han 

estat acusats de cometre delictes de violència sexual 

i desplaçament forçat. Els habitants d’aquestes zones 

veuen a les tres forces -FARC-EP, força pública i Missió 

de l’ONU- com a possibles victimaris. En conseqüència, 

la perspectiva de viure al costat d’actors armats està 

causant gran ansietat en les comunitats visitades 

per RI. Un informe de juny de 2016, d’una coalició 

de destacades organitzacions de la societat civil de 

Colòmbia, ofereix una sèrie de valuoses idees per 

assegurar que la violència basada en gènere (VBG), 

inclosa la violència sexual, sigui abordada en les zones 

de concentració40. L’informe subratlla que cadascuna 

de les parts del MMV tripartit ha de comptar amb 

la participació de dones, que tot el personal ha de 

rebre capacitació en drets i protecció de la dona i que 

el MMV ha de comprovar i analitzar la VBG com un 

indicador del compliment amb el cessament de les 

hostilitats. Com un líder de la societat civil va dir a RI: 

“El terme ‘hostilitats’ pot significar qualsevol cosa, però 

creiem que la violència sexual és una forma d’hostilitat 

i ha de ser inclosa.” L’informe també emfatitza que 

els membres de MMV han de consultar regularment 

amb dones i organitzacions de dones en les zones 

on es despleguin. Així com la missió de l’ONU ha de 

contractar un expert en la protecció de civils i atorgar-li 

les facultats suficients per influir substancialment en 

les activitats de la missió. 

39 Informe “Una batalla que aún no termina” de l’Organització Refugees International, desembre 2016. 
40 Adriana Benjumea, Claudia Mejía Duque i Linda Cabrera Cifuentes. “Claves para un Tratamiento Diferenciado se la Violencia Sexual en el 
Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades y Dejación de Armas” Humanas Colombia, Sisma Mujer i Red 
Nacional de Mujeres. Juny de 2016. 
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3Conclusions 

Durant les últimes cinc dècades de conflicte, almenys 

218.094 colombians han mort, 25.007 han desaparegut 

i milions han estat desplaçats41. Les víctimes del 

conflicte són múltiples i tenen diferents perfils i 

necessitats, comunitats que han patit més directament 

la violència i les conseqüències del conflicte en 

els seus territoris, com la comunitat indígena o 

l’afrocolombiana, i col·lectius que requereixen d’una 

atenció i tractament especial, com és el cas de les 

dones i nenes, o dels menors reclutats. 

En poc més d’una dècada, Colòmbia ha donat grans 

passos en la protecció i provisió d’assistència als 

desplaçats pel conflicte armat, des de 2004, quan 

la Cort Constitucional va determinar que la situació 

dels desplaçats constituïa un Estat de Coses 

Inconstitucional, fins al 2016, moment en que Colòmbia 

és àmpliament lloada per comptar amb un sòlid marc 

legal dissenyat per protegir i donar assistència als 

desplaçats interns. No obstant això, no tothom a 

Colòmbia ha experimentat els beneficis del robust 

marc legal d’atenció a la població desplaçada. S’ha 

de reconèixer la “bretxa” que existeix entre el marc 

institucional plantejat en la legislació i les realitats 

que enfronten les poblacions desplaçades i altres 

poblacions afectades pel conflicte. 

L’evolució del conflicte i del context de violència 

del país ha requerit dur a terme processos de 

desarmament i desmobilització de les persones que 

formaven part de grups armats, partint de l’objectiu 

del desarmament per la reincorporació i treballar per 

una reconstrucció de la vida civil dels reincorporats. 

Aquests processos han tingut resultats significatius 

en alguns aspectes però les carències d’aquest procés 

han tingut efecte en la continuïtat de la violència i la 

inestabilitat del país. 

 El procés que va conduir a l’adopció de l’acord de pau 

va estar afectat per un alt grau d’incertesa i el context 

per a la seva aplicació segueix sent fluid. L’evolució 

d’una realitat mai viscuda amb molts factors a tenir en 

compte, un context complex i sense experiència prèvia, 

requereix d’una adaptació constant i en alguns casos 

“reformular” estratègies, programes i objectius. 

És important reiterar que la implementació reeixida 

de l’acord de pau requereix que hi hagi les condicions 

adequades de protecció i assistència humanitària, ja 

que en cas contrari, el ressentiment entre les diverses 

parts de l’acord pot soscavar les bases del mateix i 

posar-lo en perill. 

Els desafiaments per aconseguir una pau sostenible 

a Colòmbia no poden ser subestimats degut a que 

subsisteixen dinàmiques de conflicte i violència que 

continuen amenaçant a la població. La guerra i el 

conflicte ha estripat comunitats senceres representada 

per una fractura social evident que comporta com a 

gran repte i necessitat que la societat civil accepti els 

excombatents com a part de la societat per aconseguir 

una reconstrucció del teixit social. 

41 Informe “Una batalla que aún no termina” de Refugees International, desembre 2016. 
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1Problemàtica, factors 

a tenir en compte i objectius 
Les dinàmiques del conflicte han afectat a les diàleg i l’harmonia mitjançant un treball col·lectiu per 

comunitats en totes les dimensions, com s’ha pogut promoure les oportunitats de solidaritat i cooperació. 

comprovar en l’anàlisi del context. La destrucció de Hi ha una necessitat de “convivència sana” que 

vincles i llaços socials, la pèrdua de confiança i de propiciï situacions de treball en equip que ajudin al 

cohesió social, i la falta de respecte per l’altre, en són procés de recuperació. És necessari el coneixement, 

algunes conseqüències. En la majoria dels casos la comprensió i la presa de consciència sobre la 

presentats dins del conflicte armat colombià, els fets coexistència pacífica. 

violents no es limiten a l’acció individual, sinó que 

també impacten en la col·lectivitat i han fragmentat les Per tant, per tot això, sempre que sigui possible s’ha 

relacions interpersonals degut a la por, al silenciament de treballar de manera paral·lela amb les comunitats 

i a la desconfiança. Aquest context perjudica les receptores on s’assentaran els excombatents i 

condicions per construir una visió de futur conjunta. les seves famílies, desenvolupant polítiques de 

Tenint en compte, a més, el factor de que moltes de les desenvolupament econòmic, de reconciliació social i de 

relacions de poder que s’han establert dins del grup reparació a les víctimes del conflicte. La recomposició 

armat han anat marcades per la força i la violència, d’un nou contracte social com a factor de convivència 

i és necessari establir relacions de igual a igual, entre els civils i els excombatents, un nou marc per la 

basades en el respecte i en la igualtat de condicions, convivència, que permeti la interacció col·lectiva sense 

no imposades a través de la força. Establir doncs un que la discrepància es converteixi en una negació 

nivell d’igualtat en que tots els actors del procés siguin mútua. Acceptar els fets més que interpretar-los, 

vistos des d’una mateixa òptica. conèixer les realitats més que definir-les, educar en la 

raó i no en la força. La reconstrucció del vincle civil, 

L’escenari planteja l’oportunitat i la necessitat una reconstrucció sociocomunitària. És necessari 

com a societat d’emprendre un propòsit conjunt un procés de sensibilització de realitats que permeti 

de transformació de les pràctiques relacionades treballar amb les comunitats receptores perquè el 

amb la reproducció i transformació de la violència reconeixement mutu no impedeixi establir el llaç social. 

i la il·legalitat, en pautes d’interacció i maneres Una tolerància que no signifiqui una construcció 

de relacionar-se entre les persones, grups socials obligada. 

i entitats públiques i privades, a partir d’un canvi 

d’imaginari, de relats, de regles de joc i de narratives. Per tant, s’ha de generar interacció i cohesió social 

És important tractar dins d’aquesta nova narrativa a través de la construcció social de pau i introduir 

les problemàtiques que van originar el conflicte accions de reconciliació, un procés que involucra 

(la repartició de la terra, la participació política i el tots els colombians i que implica molt més que 

desenvolupament social). És necessari impulsar la perdó i convivència entre víctimes del conflicte i 

cultura de pau, l’equitat social i de gènere, i propiciar el excombatents42. 

42 Fundación ideas para la paz. “La oportunidad de la paz”. 2016. 
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L’escenari planteja per altre banda reptes particulars 

per a les dones, homes i famílies que van formar 

part de les FARC-EP com a moviment guerriller i 

que acompanyaran la transició en la conformació 

del moviment polític. La integració d’excombatents 

un cop desmobilitzats i desarmats és un procés 

especialment difícil. Aquest desafiament és més 

gran quan se sap que els excombatents van cometre 

atrocitats en les comunitats que els acullen. En molts 

casos volen l’anonimat, per por i rebuig del passat43. 

La reintegració requereix que els ex combatents 

renunciïn a la seva identitat militar com a identitat 

principal i aprenguin a desenvolupar una nova 

identitat vinculada amb qualitats i èxits que siguin 

valorats en la vida civil. El pas de la vida armada a 

la civil comporta un canvi de patrons de vida que 

s’han de tenir en compte, ja que enfrontarà les 

seves habilitats generades com a combatent amb 

aquelles que la vida civil li exigirà. Nous codis locals, 

reconeixement de les normes i aprendre maneres de 

sobreviure en un nou context. 

És important establir els elements que proporcionen 

enllaços d’identificació pel subjecte que està 

construint la seva identitat civil. La necessitat de 

reconèixer l’experiència vital viscuda en el marc del 

grup armat per la seva vida civil, habilitats particulars 

que són necessàries potenciar en la vida civil però 

també el dol que és necessari sanar. Potenciar 

el reincorporat o víctima de reclutament com a 

subjecte civil, polític, i com a actor de canvi social 

que té alguna cosa a dir. La importància de l’atenció 

i l’acompanyament psicosocial individual com a 

suport per reelaborar la pròpia història en la fase 

de reintegració, ja que molts excombatents porten 

seqüeles del seu pas pel conflicte, manifestant el 

trauma psicològic que això suposa. Un tractament 

psicològic que l’ajudi a la reintegració a la 

societat. S’han de donar les condicions adequades 

d’acompanyament i manteniment a llarg termini, 

per evitar que es torni a caure en la violència. És 

important propiciar escenaris de re vinculació familiar 

i social (la qual moltes vegades es veu limitada per 

la impossibilitat de retornar a les zones d’origen per 

la continuïtat del conflicte). El llaç social en el que 

retorna el reincorporat pot ser que en molts casos 

ni tan sols se li pugui dir retorn, és iniciar. Un tornar 

a començar com a civil en un entorn i escenari nou i 

desconegut. Per tant, s’ha de promoure i donar suport 

al plantejament de projectes de vida. Potenciar el 

pensament crític, l’haver d’aplicar el criteri propi per 

solucionar els problemes, enfortir l’autoconfiança i 

el lideratge, aspectes i valors que els converteixin en 

individus responsables, empoderats, i se sentin útils 

per la comunitat. 

L’enfocament interseccional reconeix l’existència de 

diverses condicions que es creuen i convergeixen 

en la vida de les dones, posant-les en una situació 

de desavantatge i de discriminació per raons de 

sexe, edat, ètnia, orientació sexual, identitat de 

gènere, classes social, pobresa, condició de víctima, 

condició de discapacitat o ubicació geogràfica, 

entre d’altres. Per tant, per a dur a terme un projecte 

amb enfocament interseccional s’ha d’adoptar una 

aproximació integral que respongui a aquestes 

múltiples condicions. 

Reconeixent la igualtat de drets entre homes i 

dones i de les circumstàncies especials de cada un, 

especialment de les dones independentment del seu 

estat civil, cicle vital i relació familiar i comunitària, 

com a subjecte de drets i d’especial protecció 

constitucional. 

43 “El ideal, una mirada del sujeto excombatiente”, Tesis Doctoral, Eduardo Castro Pinzón, Estudis de Doctorat en Psicologia Social, Departament 
de Psicologia Social, UAB. 
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Pel que fa als nens i les nenes, és important establir 

una via per canalitzar el dolor, el trauma, la por i la 

pèrdua, d’una manera saludable per tal de cicatritzar 

les ferides emocionals. Necessiten un ambient segur 

per expressar els seus sentiments, aprendre a confiar i 

establir la seva autoestima i confiança. 

La reintegració dels excombatents és una part 

important de la desmilitarització i la consolidació de 

la pau en processos de transició, com ho demostren 

experiències internacionals com Haití o El Salvador. 

D’aquesta reintegració depenen l’estabilització i 

duració del post conflicte, així com l’obertura de 

processos de conciliació, reparació a les víctimes i 

aclariment de les violacions dels drets humans. La 

reintegració busca consolidar les estratègies a llarg 

termini aplicades a cada persona (projecte de vida) o 

grup d’individus (cohesió social), els quals inclouen la 

promoció i el desenvolupament de capacitats i aptituds 

necessàries per la interacció pacífica en la societat que 

permeti una reconstrucció del teixit social colombià. 

OBJECTIUS 

• Potenciar els reincorporats o víctimes de reclutament 

com a subjectes civils i actors de canvi social 

· Promoure projectes i serveis que garanteixin 

  l’acompanyament  psicosocial. 

· Potenciar el (re)coneixement de les seves 

  habilitats i la promoció de noves capacitats

  per a l’ocupabilitat i la creació de nous projectes 

de vida. 

· Garantir l’empoderament i la protecció de la dona 

  desmobilitzada així com la seva independència 

econòmica. 

• Generar interacció i cohesió social a través de 

la construcció social de pau i introduir accions de 

reconciliació 

· Crear espais segurs de diàleg per a la 

  desestigmatització de “l’altre” com a enemic i la 

  construcció d’un relat comú. 

· Promoure accions que generin interacció i 

  valors comuns entre població civil, víctimes i 

  excombatents. 

· Garantir mesures afirmatives per promoure la 

  igualtat i la participació activa de les dones i les 

  seves organitzacions, en la construcció de la pau 

  i el reconeixement de la victimització de la dona 

per causa del conflicte. 

· Promoure la cultura de pau i l’equitat social. 
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2L’esport per la pau 

i el desenvolupament 
És precisament en aquest escenari on l’esport pot tenir estratègies dissenyades, de la formació dels equips 

un espai molt destacat a l’hora d’incidir en aquestes tècnics, en definitiva, de la metodologia que s’apliqui44. 

problemàtiques i objectius. 

I és que ja ningú posa en dubte, en aquest segle XXI, 

les bondats de l’activitat física i de l’esport i, de la 

mateixa manera, també s’accepta la seva naturalesa 

ambivalent i contradictòria. 

Les pràctiques esportives poden fomentar valors, 

cohesionar, empoderar, prevenir conductes de risc, 

aportar salut i fortalesa com a persona, però també, 

en segons quines circumstàncies, poden promoure tot 

el contrari. Tot dependrà de la intencionalitat, de les 

La pràctica fisicoesportiva suposa una forma 

d’activitat humana que es regeix a l’uníson per criteris 

d’autonomia i d’interdependència, és a dir, es tracta 

d’un aprenentatge autònom i alhora guiat, difícil 

d’identificar en altres contextos de l’activitat lúdica 

humana. És un excel·lent escenari per aprendre a 

construir-se i a relacionar-se èticament. 

No és gens fàcil trobar situacions motivadores i 

compromeses que, a més a més, puguin adaptar-se a 

les necessitats dels diferents cicles de vida i contribuir 

Entrenament de Fútbol con Corazón 

44 Consejo Superior de Deportes (2011). Deporte, actividad física e inclusión social: una guía para la intervención social a través de las actividades 
deportivas. Madrid, Plan A+D. 
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a l’aprenentatge ètic i al desenvolupament moral. Les 

situacions que es generen durant la pràctica esportiva 

ben conduïda contenen tots aquests ingredients 

i per això la converteixen en un instrument idoni 

per intervenir en contextos socials desafavorits45 o 

complexes. 

Aquestes pràctiques fan percebre’s alhora com a 

subjectes i com a membres d’un grup regulat per 

normes, convencions o costums compartits; com a 

membres d’una comunitat que senten satisfacció 

quan aconsegueixen els interessos comuns. 

Els aprenentatges que generen les pràctiques 

fisicoesportives són persistents i es troben vinculats 

al món dels valors. Són aprenentatges que afecten 

directament la manera de ser, estar i conviure i, per 

tant, són indicats com a prioritat per intervenir en 

projectes de desenvolupament. 

En el quadre es concreten diferents valors positius 

que es poden desenvolupar a partir de l’activitat 

fisicoesportiva46. 

Pel context descrit anteriorment, alguns valors com 

el sentit de pertinença, l’empatia o l’acceptació de la 

diferència, seran bàsics alhora de reteixir llaços entre 

excombatents i els membres de la comunitat que els 

rebin, així com fer un pas endavant en la  reconstrucció 

de la societat colombiana. El fet, per exemple, de 

compartir un equip, pot ajudar a reemplaçar les afiliacions 

militars per nous vincles i relacions basades en l’equip 

i els objectiu esportius en comú. Els membres de la 

comunitat, que solien estar subjugats pels combatents, 

estableixen relacions d’iguals amb aquests47. 

SALUT UTILITARIS MORALS 

Autoacceptació del cos Esperit lúdic 
Respecte i acceptació de les 

normes 

Cura del cos Esforç Cooperació 

Higiene Perseverança Tolerància 

Qualitat de vida Tenacitat Cordialitat 

Alimentació Aprofitament del temps Companyonia 

Cura i respecte del nivell 
evolutiu 

Autoregulació Honestedat 

Motivació Responsabilitat 

Autoconeixement Generositat 

Autocontrol Sentit de pertinença 

Empatia 

Autoestima 

Esperit crític i constructiu 

Acceptació de la diferència 

Pau 

Justícia social 

Solidaritat 

Respecte al medi ambient 

Per altra banda, valors com l’esperit lúdic, l’aprofitament 

del temps, la motivació o l’autoconeixement, entre 

d’altres, poden ser de gran utilitat en el procés 

de reincorporació, un procés on és necessària la 

reafirmació i (re)coneixement d’un mateix. 

En definitiva, i com conclou l’estudi de M.I Calderón i 

R. Martínez, l’esport contribueix especialment a la pau, 

fomenta la reintegració de les víctimes i excombatents, 

assegura la tolerància i l’enteniment entre comunitats, 

i condueix a un nivell d’igualtat, en el qual tots els 

actors són vistos des del mateix punt. L’esport pot ser 

utilitzat com a mecanisme eficaç en la transmissió de 

coneixements en temes com la pau, la tolerància i el 

respecte cap als contraris, tot i les diferències ètniques, 

culturals o religioses. 

45 Carranza, M. I Mora, J. M. (2003). Educación física y valores: educando en un mundo complejo. Editorial GRAÓ, Barcelona. 
46 DDAA (2010). Guía para la práctica deportiva: Deporte para un mundo mejor. Madrid, CSD i UNICEF. 
47 M.I. Calderón i Rodrigo Martínez (2015). El Deporte como herramienta esencial para lograr la paz y el desarollo en el mundo: Una aproximación 
al caso colombiano del actual proceso de diálogo de la paz. 
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“L’esport és una forma essencial 
d’expressió humana capaç de 
fer créixer la dignitat humana i 
d’enfortir les societats en el seu 
conjunt. Aquesta és la raó que 
l’esport sigui tan important... 
per edificar la pau i establir les 
bases del desenvolupament...“. 

Irina Bokova (2014) 

Participant de la Fundación Colombianitos 

Pautes per a la proposta tècnica 

Per tant, tenint en compte el paper de l’esport en 

la construcció de pau, es valora que si es pretén 

promoure projectes que generin impacte en el context 

actual de procés de pau i reincorporació, qualsevol 

iniciativa haurà d’incloure dos eixos d’intervenció: la 

implementació d’estratègies i activitats  que generin 

interacció i cohesió social a través de la construcció 

social de pau, i la reconciliació i la promoció dels 

reincorporats o víctimes de reclutament com a 

subjectes civils i actors de canvi social. 

Aquestes estratègies seran la guia del projecte, 

tanmateix, al tractar-se d’un procés en ple 

funcionament, canviant i imprevisible, inclús pel 

propi govern i organitzacions internacionals, s’han de 

preveure diferents escenaris possibles. Per cada un 

d’ells, cal tenir propostes concretes que maximitzin 

l’efecte de l’esport i l’activitat física en els objectius que 

ens ocupen. També cal tenir en compte que en alguns 

casos no serà possible desenvolupar paral·lelament 

les dues estratègies, ja que la promoció de cohesió 

social només es podrà implementar quan el context on 

s’apliqui el projecte permeti la interacció entre població 

civil i els excombatents, fet que es pretén potenciar en 

aquesta fase del procés de pau. 

Per una banda, reteixir els llaços de la societat 

colombiana, trencats per llargs cicles de violència, 

implicarà activitats i espais que potenciïn la interacció 

entre desmobilitzats, víctimes i membres de la societat 

civil. Promoure espais que a través de l’esport permetin 

construir noves relacions i valors en comú, així com 

trencar judicis i la visió de “l’altre” com a antagonista. 

La convivència i les estratègies del projecte han de 

permetre reescriure la història en comú, construir una 

nova narrativa, i l’esport serà l’eina ideal per fer-ho. Això 

implicarà plantejar activitats esportives que provoquin 

aquesta interacció, per això caldrà buscar espais 
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neutres o preveure estratègies per trencar les fronteres 

imaginàries d’aquests espais, actualment oberts a 

tothom. Especialment s’hauran de centrar els esforços 

en acostar a la població civil a les zones de capacitació 

oferint activitats a les zones esportives d’aquestes. 

Per tant, la primera condició que s’ha de donar per 

aconseguir aquest objectiu és que en l’activitat, com a 

jugadors o entrenadors/es, hi participin reincorporats, 

víctimes i membres de la societat civil. 

En aquesta línia les activitats esportives més 

recomanades són els esports col·lectius, on les 

habilitats tècniques individuals s’han de posar al 

servei de l’equip, un grup de persones que comparteix 

objectius i crea valors en comú. Un grup que promou 

la condició d’iguals entre persones amb diferents 

experiències de vida i procedències diverses, unes 

persones que compartiran un punt en la seva història 

a la vegada que la reescriuran conjuntament a través 

dels èxits, frustracions i vivències que facilita l’esport. 

Per què aquestes experiències siguin rellevants 

en la història d’aquests individus i en la relació 

que estableixen entre ells, l’activitat haurà de tenir 

continuïtat i regularitat, i el grup haurà d’assolir reptes 

progressius. És a dir, caldrà que el projecte tingui 

una durada mínima d’un curs amb una periodicitat 

setmanal, per tal de promoure els hàbits i rutines 

bàsiques, especialment pels recent reincorporats.  

Quan es parla de reptes progressius, es fa referència a 

la introducció de la competició, ja sigui en estat pur o 

amb metodologies adaptades per a la construcció de 

pau. 

Aquest component de continuïtat i regularitat de 

l’activitat esportiva, no només tindrà impacte en les 

relacions entre els individus, sinó que també serà clau 

per la millora del benestar emocional dels reincorporats 

i les víctimes del conflicte, així com també per 

canalitzar els sentiments de frustració o desànim. Una 

activitat de qualitat passa per l’adquisició d’habilitats 

motrius específiques, per una consolidació de les 

dinàmiques de grup i per la millora de la condició 

física. L’esforç i la superació són inherents a l’activitat 

esportiva, i extrapolables a altres àmbits de la vida com 

a exemple. 

Jocs esportius en l’entrenament a Fútbol Con Corazón 
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Per últim, pel que fa l’aportació comunitària de l’esport 

en aquest procés, serà essencial que la metodologia 

utilitzada garanteixi un espai d’intercanvi, participació 

i construcció de cultura de pau. Aquest espai s’ha de 

donar en la pròpia sessió esportiva i els valors i els 

missatges de pau han d’impregnar la metodologia. 

De totes maneres, en el cas dels adolescents, joves 

i adults, es recomana crear un espai paral·lel de 

seguretat, on es puguin recollir les experiències de 

l’activitat esportiva i aprofundir en les inquietuds, 

emocions i relacions dels individus. 

En segon lloc, en l’objectiu de promoure l’afirmació del 

subjecte, la seva identitat, l’esport  té un component 

d’impacte psicosocial i un altre que comporta promoció 

de les habilitats individuals per tal de trobar una nova 

forma de vida, un nou projecte de vida. 

Per tant en aquest apartat s’inclouria tant la pràctica 

de l’esport continuada i regular que s’ha anotat en 

l’apartat anterior, com la pràctica puntual i/o lliure, en 

la que es fomenta l’esperit lúdic i l’aprofitament del 

temps, cosa que permet l’afrontament dels problemes 

i preocupacions des d’una visió més positiva i 

constructiva. 

La promoció d’habilitats i capacitats serà clau per 

la transformació i el canvi social. L’encaix dels 

reincorporats i les reincorporades en la societat 

serà bàsic per la seva reinserció, i la realització de 

formacions esportives que promoguin la cultura 

de pau, i el seu futur paper com a entrenadors/es, 

pot brindar-los un nou projecte de vida, un nou rol 

en la societat que els donarà la identitat que han 

hagut d’abandonar en aquest procés. La creació 

o coordinació amb un servei que garanteixi, en 

aquells casos que ho requereixin, un espai de suport 

psicosocial individual, serà indispensable en una 

iniciativa d’aquestes característiques. 

Fundación Fútbol Con el Corazón 
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Per a dur a terme un projecte s’ha de tenir en compte 

els següents elements: 

1. Garantia d’espai i material esportiu en condicions 

Per realitzar aquestes activitats cal identifcar 

l’espai adequat, prioritzant els Espais Territorials de 

Capacitació i Reincorporació (ETCR). En cas que 

no sigui possible s’han d’identificar instal·lacions 

esportives al municipi on està situat el ETCR. 

A l’hora de delimitar l’espai es tindran en compte tres 

opcions: 

Detectar un espai ja existent 
en condicions 

Habilitar un espai esportiu existent 
per millorar condicions 

Construir un espai esportiu 
en condicions 

Foto de Crecer Jugando 

El material específic serà també una necessitat a tenir 

en compte. Cal preveure quin material caldrà en funció 

dels participants i alhora preveure on es guardarà 

aquest material o com es mantindrà. 

2. Identificació i formació de monitors/es i 

educadors/es esportius (passos) 

El procés de selecció d’aquests joves i la seva formació 

serà una peça clau pel desenvolupament del projecte. 

Les passes pautades serien les següents: 

Identificar l’entitat que pot fer 
selecció de joves 

Identificar i seleccionar joves 
reincorporats, víctimes i membres 

de la comunitat 

Formar els joves i líders 
seleccionats amb titulacions 

homologables 
En funció dels espais de què es disposi seran possibles 

unes modalitats esportives determinades. Així doncs, 

els espais condicionaran l’esport a realitzar. 
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Aspectes a tenir en compte: L’actuació, per tant, haurà d’estar dissenyada tenint en 

voluntaris  vs  ocupabilitat 

La formació ha de ser esportiva i educativa 

(metodologia a utilitzar) 

3. Disseny de la pràctica esportiva 

Les pautes anotades al llarg d’aquest apartat porten 

a recomanar les següents activitats, que s’aplicarien 

segons el context i els objectius prioritaris a assolir:

 Torneigs puntuals per modalitat esportiva.  

Metodologia. Ex. StreetFootballworld - Football348. 

Espai dinamitzat regular amb el format “rei de la pista”.

 Formació d’equips, entrenaments setmanals i   

competició.

 Formació d’entrenadors/es esportius i com a 

educadors/es per a la pau.

 Creació d’espais segurs de diàleg i d’intercanvi. 

Metodologia concreta - És bàsic que l’activitat 

esportiva es desenvolupi a través d’una metodologia 

de construcció de pau. 

4. Perspectiva de gènere 

La igualtat de gènere no es pot obviar en cap projecte 

dissenyat pel desenvolupament, molt menys, si 

l’instrument és l’esport, precisament perquè des 

d’aquest àmbit poden trencar-se barreres difícilment 

infranquejables des d’altres àmbits. 

compte que:

  Assegura la participació de les nenes i les dones.

  Inclou noies i dones com a entrenadores i líders 

assumint papers tècnics.

  Treballa amb les famílies per facilitar la implicació 

de nenes i dones.

  Compta amb activitats d’empoderament per a 

nenes i dones. 

5. Participació de la comunitat local i dels 

“beneficiaris” en el disseny i seguiment 

Paper 
organitzacions 

locals 

Líders de la 
comunitat 

Treball amb 
famílies 

6. Treball en xarxa amb les entitats d’esport per la pau, 

el govern, els municipis i serveis especialistes en el 

suport psicosocial 

48 Football3 és una metodologia per realitzar torneigs que fomentin el joc net, la igualtat i el treball en equip. Empodera als joves amb les 
habilitats que es necessiten sobre el terreny de joc. Hi ha 3 temps, no hi ha àrbitres i les normes s’acorden conjuntament. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

41 
3Context sectorial 

esport per la pau 
La llarga durada del conflicte colombià ha tingut un gran un context únic i complex que requereix de solucions 

impacte en l’organització de la societat civil, en la creació específiques i en molts casos, difícilment extrapolables. 

d’entitats que pretenen fer front a les conseqüències de És per aquest motiu que la proposta d’intervenció a 

la violència física i estructural que durant més de mig 

segle ha viscut el país. Des d’entitats especialitzades en 

intervencions d’emergència, fins a entitats que ataquen 

les causes estructurals del conflicte i promouen accions 

per reconstruir la fracturada societat colombiana. L’esport 

com a eina per a construir la pau no s’ha quedat al marge, 

i són moltes les entitats que han apostat per treballar en 

aquesta línia, dissenyant projectes, iniciatives i accions 

que s’han anat adaptant a la realitat canviant del conflicte 

colombià, així com a l’actual procés de pau. 

Són entitats que han anat veient la necessitat d’unificar 

forces per augmentar l’impacte que poden tenir les 

seves accions en la transformació de les relacions i 

la creació de comunitat. Han observat la importància 

d’unificar criteris a través de compartir experiències, i 

avançar cap a una metodologia conjunta. L’experiència 

d’aquestes organitzacions és molt àmplia, i han anat 

definint les accions que s’adeqüen al context colombià, 

Colòmbia ha de tenir en compte aquesta experiència i 

anar de la mà amb aquestes entitats. 

És precisament en aquest context que l’any 2010 

es forma la xarxa de “Fútbol y Paz”, constituïda per 

organitzacions de Colòmbia que utilitzen el futbol com 

a eina de transformació social. Organitzen espais de 

trobada anuals, celebren jornades per promoure una 

metodologia conjunta, realitzen intercanvis i projectes 

conjunts. 

La xarxa té incidència en 44 municipis del país, amb 

accions desenvolupades per 10 entitats que abracen 

a 17.467 participants de tot el país. El seu objectiu 

principal és la promoció del futbol, esport estrella a 

Colòmbia, per construir cultures de pau, i pretenen 

esdevenir una xarxa referent que utilitza el futbol com a 

eina per fomentar el desenvolupament i la construcció de 

pau amb nens, nenes, adolescents i joves. 

Fundación Tiempo de Juego - Timbiqui 
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MISSIÓ VISIÓ 
Utilitzem el futbol per construir 

cultures de pau. 

Valors 

Tolerància Inclusió Social Convivència Solidaritat 
i Educativa Pacífica 

Equitat de Respecte a les Solució Pacífica 
Gènere diferències de Conflictes 

Al 2020 serem la xarxa líder a nivell nacional 

que utilitza el futbol com a eina per fomentar el 

desenvolupament i la construcció de cultures 

de pau amb nens, nenes, adolescents i joves. 

17.467 
Participants 

17 
Departaments 

44 
Municipis 

10 
Organitzacions 

Zones on treballen les organitzacions 

Membres de la xarxa 
Utilitzen el futbol com a eina pel desenvolupament 

Tenen un mínim de dos anys d’experiència 
utilitzant el futbol pel desenvolupament 

Poden canalitzar talents però no són la seva finalitat 

No són escoles de futbol amb ànim de lucre 

Firmen la carta de la xarxa de “Fútbol y Paz” 

Assisteixen al 70% de les activitats 
(virtual o presencial) 

Treballen amb població nacional i/o fronterera 

Accedeixen al codi ètic de la xarxa 
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5.843 
participants 

“Goles Para Una Vida Mejor” s’implementa en 9 comunitats de 
Colòmbia i beneficia en l’actualitat a més de 5.000 nens, nenes i 
joves que viuen en condicions de vulnerabilitat. És un programa 
de promoció escolar i prevenció de violència que fa servir el futbol, 
altres esports i activitats lúdiques com a eines per convocar els 
petits, mantenir-los interessats com a excusa per formar-los en 
valors. 

500 
participants 

La Fundación Puerto Bahía és una organització sense ànim de 
lucre, que neix l’any 2008 com a resposta a la Declaració de 
Responsabilitat Social i per atendre les comunitats de l’àrea 
d’influència directa de la Societat Portuària Puerto Bahía. El 
propòsit essencial de la fundació ha estat des de llavors aportar 
a la generació de programes i projectes que contribueixin al 
desenvolupament local sostenible de les comunitats a partir de 
la promoció de 5 línies estratègiques: Enfortiment comunitari, 
Generació d’Ingressos, Educació, Etnocultura i Medi Ambient. 

3.917 
participants 

Fútbol con Corazón és una empresa social que promou un model 
integral de canvi social fomentant el desenvolupament de valors i 
habilitats per a la vida a través de tallers lúdics i del futbol. Treballem 
amb nens, nenes i adolescents de comunitats vulnerables, oferint: 
alimentació, educació nutricional, activitats de promoció i prevenció 
de salut, escola per a pares i activitats de convivència ciutadana. 

1.300 
participants 

La Fundación Carvajal per assolir els seus objectius i generar un 
major impacte en les comunitats prioritzades, s’ha caracteritzat per 
la implementació d’estratègies integrals i articulades que promouen 
la inclusió social de zones urbanes marginals, amb èmfasi en: 
Generació d’Ingressos, Educació i Cultura, Habitatge i Medi Ambient i 
Desenvolupament Social i Comunitari. 

200 
participants 

800 
participants 

La Fundación Crecer Jugando es crea des de l’any 2006, per tal 
de donar suport administratiu i organitzacional al programa 
Intercampus, el qual va ser creat l’any 1999 a través d’un conveni 
interinstitucional entre l’Inter de Milà i l’Associació Esportiva Cali. 
La tasca primordial és oferir als nens de comunitats vulnerables 
sense distinció de sexe, la millor forma de convivència i creixement 
personal a través de l’esport. 

1.467 
participants 

Tiempo de Juego és una entitat sense ànim de lucre que busca 

inculcar en els nens i joves dels llocs més vulnerables de Colòmbia l’ús 

adequat del temps lliure, allunyar-los dels mals que els envolten en els 

seus entorns i educar-los per mitjà d’estratègies com l’esport, l’art i les 

activitats lúdiques i formatives. Des de l’any 2006, la fundació fa servir 
el futbol i l’art com a principals eines d’intervenció a problemàtiques 

socials, beneficiant a més de mil nens i joves en Altos de Cazucá, 
Santa Marta i Timbiquí. 

2.500 
participants 

El programa “Fútbol para la esperanza” busca la prevenció de les 
violències a la Comuna 20, a través del desenvolupament d’habilitats 
per a la vida en nens, nenes i adolescents a través del futbol, 
l’accés de les famílies a serveis socials i l’enfortiment de processos 
organitzatius. 

2.000 
participants 

La Fundació per al desenvolupament cultural i social “Talentos” 
es constitueix legalment l’any 2002; va néixer amb la missió de 
dissenyar i propiciar espais lúdics de convivència pacífica per a 
la promoció del desenvolupament humà integral de nenes, nens, 
adolescents, joves i comunitat en general, utilitzant com a mitjà l’art, 
la recreació, l’esport i l’activitat física. 

La Asociación Con-texto Urbano desenvolupa el seu projecte 
de manera permanent a la localitat d’Engativá (Bogotà), i ha 
desenvolupat el projecte amb certa periodicitat en més de 70 ciutats 
de tot el territori nacional. 
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Precisament en la línia que promou aquesta xarxa, la 

creació de projectes conjunts, 3 entitats membres han 

creat el projecte “Futbol per la Pau i la Reconciliació”, 

promogut pel l’Oficina d’Assumptes Públics del Govern 

Alemany i StreetFootballWorld, amb la col·laboració de 

la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), la 

Unidad de Apoyo a las Víctimas (UAV) i United Nations 

Institute for Training and Research (UNITAR). Les 

organitzacions implementadores, de la xarxa “Fútbol 

y Paz”, són les fundacions Colombianitos, Fútbol Con 

Corazón i Tiempo de Juego. 

Aquest projecte neix amb la finalitat de contribuir al 

post-conflicte mitjançant la creació d’espais de sana 

convivència per persones afectades per la violència, 

s’integren víctimes del conflicte, persones en procés 

de reintegració provinents de diferents grups armats i 

líders de les comunitats on resideixen, per formar-los 

en tècniques educatives i en metodologies del futbol 

com a eina de pau, que els permeti actuar com “Líders 

de Pau” en les seves comunitats i aconseguir que els 

participants guanyin confiança i trenquin paradigmes. 

En la primera fase del projecte es pretenia construir 

una guia d’implementació d’entrenaments de futbol 

que recolzessin la reintegració dels desmobilitzats i 

la reconciliació socioemocional amb les víctimes del 

conflicte. També es preveia crear una formació per 

a formadors (48 entrenadors, entre desmobilitzats, 

víctimes civils i líders comunitaris), posar en pràctica 

aquests coneixements i crear espais segurs de joc, 

arribant a 4.200 infants i adolescents de 6 regions del 

país, i promoure l’efecte multiplicador a través de la 

creació de plataformes i eines d’intercanvi. 

Al final de la primera fase del projecte es van  formar 

48 “Líders de Pau” amb capacitat per implementar 

Formació “Fútbol para la paz y la reconciliación” Fase II 
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Fundación Fútbol Con el Corazón 

activitats de futbol per a la pau. Actualment, i en ple 

procés de desmobilització i reincorporació, aquest 

projecte es troba en la Fase II, que finalitzarà al febrer 

del 2018 amb nous “Líders de Pau” formats. 

Cada entitat implementa el projecte en les regions on 

habitualment treballa i centra els seus esforços en la 

identificació dels participants dels tallers formatius 

i futurs líders de pau. Les entitats han desenvolupat 

un Manual d’Operacions que assenta les bases de la 

formació i selecció de perfils dels beneficiaris perquè 

cada entitat ho desenvolupi i adapti al seu territori. 

Manual d’operacions del projecte 
“Paz y reconciliación” 

Segons aquest manual, un 40% de participants 

de la formació han de ser Persones en Procés de 

Reincorporació (PPR), que es trobin a la meitat o més 

del procés, el 50% són víctimes que estiguin inscrites al 

Registro Único de Víctimas (RUV) i en procés d’atenció 

psicosocial per part de la Unitat de Víctimes o d’una 

organització local, i el 10% restant de places es 

destinen a líders de la comunitat. 

A més, els participants han de mostrar interès pel 

futbol i tenir-ne coneixements bàsics, així com pel 

treball amb i per la comunitat. Han de comptar 

amb habilitats de lideratge i de treball en equip i 

comprometre’s a una formació de 80 hores. Aquests 

perfils els poden proposar qualsevol dels aliats del 

projecte així com les organitzacions locals de víctimes. 

I és que aquesta descripció tan acurada del perfil 

del participant, denota la importància del procés de 

selecció dels beneficiaris en aquest projecte. El futurs 

“Líders de Pau” seran responsables i aportaran el 

seu gra de sorra en la reconstrucció del teixit social 

colombià i d’un canvi de paradigma. 

Per aconseguir aquest resultats, les entitats posen 

les bases, els temes i els recursos  indispensables 

de la formació. Cada organització la desenvoluparà 

Llegir el codi 
QR per accedir 
a la Memòria 
del Manual de 
Operaciones 
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autònomament però en tots els casos aquesta haurà 

de constar de 4 blocs centrals: El Futbol per la Pau 

i la Reconciliació, Eines Pedagògiques, Mediació 

i Lideratge, i Planificació Execució i Avaluació. 

La realització d’aquests blocs han de permetre el 

desenvolupament d’habilitats, coneixements de 

lideratge, de reconciliació i tècnics, que seran bàsics 

pel context on s’implementaran les activitats. 

Les institucions aliades impartiran algun dels apartats 

dels blocs de la formació. La UAV, per exemple, formarà 

en Reparació, la ACR en Prevenció de Reclutament i 

la UNITAR en temes de Pau. Es tracta d’una formació 

ad hoc per l’actual context i per fer front als reptes 

d’aquest. És important tenir en compte aquesta tasca 

amb implicació tant de la xarxa colombiana d’entitats 

de “Fútbol y Paz” com d’institucions governamentals 

vinculades amb el procés de pau o organitzacions 

internacionals. Les possibles propostes en aquest 

àmbit no poden desaprofitar ni desestimar aquesta 

confluència de forces que marca el camí i el paper de 

l’esport en aquest nou escenari imprevisible. 

Per altra banda, des del govern colombià, el 

departament administratiu de l’esport, la recreació, 

l’activitat física i l’aprofitament del temps colombià,  

Coldeportes, ja anunciaven l’any 2016 que “L’Esport 

jugarà un paper definitiu en el post conflicte”. 

Amb aquesta convicció Coldeportes va llençar un 

programa, Deporte, Convivencia y Paz, que buscava 

enfortir les accions orientades a la prevenció de la 

violència, el respecte pels drets humans i la construcció 

de pau. Pretenia enfortir les relacions de convivència 

entre nenes, nens i adolescents, a través de l’esport, 

la recreació i activitat física, generant processos 

comunitaris enfocats a la construcció de la pau per mitjà 

d’un projecte integral de vida emmarcat en la legalitat. 

Des de la Fundación Grupo Internacional de Paz, 

entitat operadora d’aquest programa afirmen que les 

dinàmiques del conflicte han afectat les comunitats en 

totes les seves dimensions, amb especial destrucció 

de vincles i llaços socials, la confiança, la integració 

i el respecte per l’altre. Fills de pares immersos 

Fundación Tiempo de Juego 
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en la guerra com a militants de grups guerrillers, 

paramilitars, militars o víctimes dels grups armats al 

marge de la llei, podrien repetir cicles de violència i 

evitar els processos de reintegració i reparació social 

que afavoreixin la restauració de drets. És per tant 

indispensable generar dinàmiques comunitàries 

d’integració, que incloguin activitats que promoguin 

aquests valors, i l’esport, en la seva funció social, 

es converteix en un mitjà a través del qual creen 

i consoliden espais de participació, gestió de les 

emocions i resolució de conflictes49. 

En definitiva, l’esport per la pau i pel desenvolupament 

ha estat una eina clau en les iniciatives que promouen 

la reparació de la societat colombiana, tant durant 

el conflicte com en el context actual, el procés de 

pau, on aquests projectes encara han d’agafar major 

protagonisme. 

Tant el govern com la societat civil han tingut en 

compte el poder de l’esport en aquest àmbit i s’han unit 

per augmentar l’impacte i l’eficiència dels projectes. Cal 

aprofitar aquestes dinàmiques i la llarga experiència 

que aglutinen. 

Per altra banda, és important situar-se en el context 

actual, el procés de pau i reincorporació per anar de la 

mà amb les institucions que treballin en aquesta línia a 

favor dels objectius descrits. En el cas del treball amb 

les víctimes, és necessari coordinar-se amb la Unidad 

de Apoyo a las Víctimas, tenint en compte també 

aquelles víctimes de reclutament forçat, i sobretot, 

col·laborant amb la unitat de reparació col·lectiva. 

Per altra banda, qualsevol activitat a desenvolupar 

als ECTR en aquest procés han de comptar amb 

l’aprovació de Agencia Colombiana para la Reintegración 

49 B. Mejía. Deporte y reconstrucción en el posconflicto colombiano. Fundación Grupo Internacional de Paz (2016). 
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Fundación Colombianitos 

(ACR), qui representa tant el govern colombià com les 

FARC-EP. També serà bàsic tenir en compte l’Institut 

Colombià de Benestar Familiar (ICBF), qui s’ocupa dels 

menors desvinculats, i molt provablement, beneficiaris 

del projecte. 

Per concloure, qualsevol projecte que es vulgui 

implementar en el context actual, haurà de comptar 

amb un paraigües institucional que validi el projecte i 

les seves línies d’actuació. També serà recomanable 

coordinar-se amb la xarxa d’entitats amb àmplia 

experiència en el sector de l’esport per la pau, tant 

per la implementació d’experiències exitoses ja 

provades com per l’eficiència dels recursos, aprofitant 

estructures ja existents. 

A continuació, es perfila una proposta que pretén ser 

una guia per a la implementació d’una prova pilot 

a Colòmbia d’un projecte d’Esport per la Pau en el 

context actual de reincorporació i reparació de la 

societat colombiana. 

Una vegada analitzades les problemàtiques, vist el 

paper que l’esport pot tenir en elles i descrit el context 

del sector de l’Esport per la Pau, s’extreu la següent 

proposta: 

Fundación Fútbol Con el Corazón 
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ON? 
• Escollir un o més d’un (depèn del pressupost 

disponible) Espais Territorials de Capacitació i 

Reincorporació (ETCR) on es puguin realitzar activitats 

esportives. Prioritzar un ETCR proper a una zona on 

actuï alguna de les organitzacions de la xarxa “Fútbol y 

Paz”. 

PER A
QUI? 
• Nens i nenes, adolescents i joves. Víctimes de la 

violència del conflicte armat i del reclutament forçat, 

persones en procés de reincorporació i membres de la 

comunitat i societat civil. 

Foto Con-Texto Urbano 

QUÈ? 
• El projecte a desenvolupar tindrà en compte els dos 

eixos d’intervenció: la implementació d’estratègies 

i activitats que generin interacció i cohesió social a 

través de la construcció social de pau, i la reconciliació 

i la promoció dels reincorporats o víctimes de 

reclutament com a subjectes civils i actors de canvi 

social. 

• Es proposa coordinar-se amb el projecte “Fútbol por 

la Paz y la Reconciliación” per implementar una tercera 

fase del projecte als ETCR i als municipis on aquests 

se situen. Es prioritza l’adaptació d’espais esportius als 

ETCR perquè, tal i com deia el gerent d’aquests espais, 

“la idea es acercar a las comunidades un espacio en el que 

puedan hacer trámites por temas de convivencia, un lugar 

donde puedan, por ejemplo, denunciar temas de tierras o 

de relación con los vecinos”. 

• En una primera fase del projecte es recomana la 

realització de la formació ja dissenyada pel projecte 

esmentat en què es promouen “Líders de Pau”, amb 

les aportacions que l’equip tècnic del projecte acordi 

introduir. Aquests líders (15-20 per nucli) hauran de 

ser tant reincorporats dels ETCR que hagin mostrat 

interès en aquest tema, com membres de la comunitat 

del municipi adjunt. Es valoraria ampliar la formació de 

futbol a altres esports col·lectius i que aquesta sigui 

homologable. 

• Aquest procés pot ser simultani amb dinamitzacions 

esportives als ETCR, que promoguin la pràctica entre 

els joves i adults d’aquests espais d’una manera 

lliure però reglada, i potenciï la cultura de pau. La 

metodologia de Football3 o el format “rei de la pista” 

seria l’adequada. Serà especialment important reservar 

una franja horària per a la pràctica de l’esport femení, 

oferint la modalitat esportiva que respongui a les seves 

demandes. 
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COM? 
• Una vegada formats els “Líders de Pau”, quedarà 

garantit que les activitats implementades segueixin 

una estructura i disposin d’una metodologia concreta 

que promogui la construcció de pau. A partir 

d’aquest moment es pot iniciar la gestió de la pista 

o instal·lacions (del ETCR o del municipi) per obrir 

una oferta esportiva per a la comunitat, adaptada 

per a grups d’infants, adolescents i joves. Aquestes 

activitats setmanals aniran introduint la competició de 

manera progressiva, aquesta competició pot seguir la 

metodologia de la xarxa “Fútbol y Paz”, preferiblement, 

oberta a altres disciplines esportives. 

• Es preveu que en aquesta segona fase, de manera 

paral·lela, se segueixi apostant per espais lliures i 

dinamitzats, on aquells que no es poden comprometre 

a entrenaments setmanals, poden gaudir dels beneficis 

de l’esport en el seu component lúdic i de distensió. 

• Serà bàsic que aquest projecte es dissenyi, des 

de l’inici, amb les institucions governamentals 

corresponents: Unidad de Apoyo a las Víctimas, Agencia 

Colombiana de Reintegración o el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, així com amb la xarxa “Fútbol y Paz”. 

Fundación Crecer jugando 

1.GARANTIA D’ESPAI I MATERIAL
    ESPORTIU EN CONDICIONS 

Construir/habilitar pistes als ETCR o utilitzar/construir 

instal·lacions dels municipis. 

2. IDENTIFICACIÓ I FORMACIÓ DE MONITORS/ES,    
    EDUCADORS/ES ESPORTIUS 

En aquest sentit, el projecte “Fútbol por la Paz y la 

Reconciliación” facilita una guia molt vàlida per a la 

identificació, selecció i disseny de la formació. Serà 

important identificar l’entitat adequada de la xarxa 

“Fútbol y Paz” que pugui implementar-ho amb les 

recomanacions de l’equip tècnic del projecte, així com 

amb l’adaptació a altres modalitats esportives. En cas 

que no sigui possible comptar amb cap entitat s’haurà 

de preveure la figura d’un coordinador extern present a 

territori. 

3. DISSENY DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

La metodologia inclosa en la formació serà la base 

de totes les activitats implementades, tant en les 

activitats regulars com en les puntuals, i els “Líders de 

Pau” els implementadors d’aquestes. Es promouran: 

• Torneigs puntuals i activitats dinamitzades obertes 

als camps dels ETCR. 

a. La metodologia de Football3 preveu un sistema 

participatiu per realitzar torneigs sense àrbitres. Les 

normes són acordades pels participants i es realitza 

un tercer temps. Football3 forma part de l’entitat 

StreetFootballWorld, aliada de la xarxa “Fútbol y paz”. 

b. Aquests torneigs es poden adaptar a qualsevol 

edat i perfil d’usuari. 
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• Creació d’equips, entrenaments i competició. 

a. Una vegada formats els “Líders de Pau”, es 

crearan equips agrupats per edats (infants, 

adolescents i joves) que entrenaran aquests. 

b. Es definiran les franges horàries de la instal·lació 

per garantir entre 1 i 2 entrenaments per setmana i 

grup. 

c. A mesura que es consolidin els grups s’introduirà 

la competició, adaptant-la a la metodologia 

seleccionada. 

• Creació d’espais de seguretat de diàleg i intercanvi 

d’impressions, preocupacions o necessitats. Estaran 

oberts tant als participants com a les seves famílies. 

4. PERSPECTIVA DE GÈNERE 

És vital que es garanteixi la participació de nenes, 

noies i dones en totes les fases i activitats del projecte. 

La metodologia implementada per la xarxa “Fútbol 

y Paz” té en compte aquest component i introdueix 

estratègies per garantir la participació femenina. La 

majoria d’equips són mixtes. 

En el cas de les joves i adultes, es garantirà que 

disposin de franges horàries dedicades a l’esport 

femení. La modalitat esportiva serà seleccionada per 

les pròpies usuàries. 

5. TREBALL EN XARXA AMB MUNICIPIS I SERVEIS 

ESPECIALISTES EN SUPORT PSICOSOCIAL 

En la selecció de la prova pilot serà bàsica la voluntat 

i la predisposició del municipi on se situa el ETCR. 

Serà indispensable la coordinació amb aquest i amb 

els seus serveis, així com conèixer i disposar de les  

instal·lacions esportives, en cas que n’hi hagi. 

Serà clau la implicació dels serveis de suport 

psicosocial del municipi amb el projecte, especialment 

en aquells casos on es requereixi d’atenció individual. 

6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

El seguiment i l’avaluació del projecte estaria a càrrec 

de la Unitat Operativa i l’entitat implementadora. La 

Unitat Tècnica també tindria un paper rellevant en la 

verificació del compliment d’objectius. És important 

preveure eines d’avaluació del procés i d’avaluació 

d’impacte. 

Fundación Fútbol Con el Corazón 



52 



53 

Elements 
transversals 
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Estructura organitzativa 
Comitè Institucional 

Per a l’èxit de la proposta se suggereix la creació d’un espai de trobada d’actors rellevants en l’àmbit esportiu i de 

la cooperació internacional. La interconnexió en xarxes entre actors catalans i internacionals en el món de l’esport i 
de la cooperació internacional contribuirà a posicionar Catalunya com a actor innovador en matèria de cooperació. 

ALTS CÀRRECS INSTITUCIONALS

  · President honorífic

  · Director/a General de Cooperació

    al Desenvolupament

  · Secretari/a General de l’Esport

  · Tres Experts externs 

Nivell estratègic de presa de decisions: es debaten les grans 
línies de coordinació institucional. 

Grup de Treball Tècnic 

PERSONAL TÈCNIC D’ALT NIVELL

  · Un representant de la Direcció General

    de Cooperació al Desenvolupament.

  · Un representant de l’Agència Catalana

    de Cooperació al Desenvolupament.

  · Un representant de la Secretaria General

    de l’Esport.

  · Tres Experts externs. 

Realitza seguiment al terreny. 

Proporciona assessorament tècnic al Comitè Institucional. 

Aporta informacions tècniques actuals sobre processos 
internacionals, projectes i actors (suggereix coordinació 
de possibles iniciatives per tal d’evitar solapaments i 
duplicitats). 

Fa la interlocució regular amb la unitat operativa del 
programa per verificar el seguiment, l’acompliment 
d’objectius i la resolució d’incidències. 

Encarrega i dirigeix l’avaluació intermèdia, si escau i la final. 

Participa en conferències. 

Sistematitza i facilita experiències, metodologies i 
instruments de projectes i programes en l’àmbit de l’esport i 
la cooperació internacional, tant finalitzades com en curs. 

Proposa aliances i associats. 

Unitat Operativa 
Creació d’un grup operatiu per implementar i executar el projecte. 

PERSONAL TÈCNIC D’ALT NIVELL

   · Un coordinador general del programa

 a Barcelona.

   · Un coordinador de projecte.

   · Personal contractat extern. 

Nivell operatiu d’implementació i execució del 
programa. 

Gestió del programa i del projecte (Colòmbia). 



55 
Dues reunions anuals. 

Entre 6 i 12 reunions anuals 

segons les necessitats del projecte. 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

A fi d’assegurar el grau d’eficàcia de la prova pilot i així 

poder estendre el programa a zones més àmplies, es 

durà a terme un seguiment i una avaluació sistemàtica 

i continuada. 

A part de mesurar els graus de satisfacció dels 

diferents actors i destinataris en diferents moments de 

la implantació, l’equip tècnic haurà de definir indicadors 

que donin informació dels objectius plantejats. 

Diari. 

Persona 
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2Posicionament estratègic 

Pel que fa al posicionament estratègic de la 

cooperació catalana en l’àmbit de l’esport per la 

pau i el desenvolupament en situacions de conflicte 

i reconstrucció del teixit social, calen accions de 

posicionament en els països d’implementació així com 

estratègies globals que garanteixin el protagonisme de 

Catalunya amb relació a aquest tema. 

A nivell colombià, serà bàsic establir contacte 

permanent amb la Unidad de Apoyo a las Víctimas  i la 

Agencia Colombiana de Reintegración. Per altra banda, 

és important coordinar-se amb la xarxa “Fútbol y Paz”, 

per valorar una possible col·laboració per implementar 

el projecte i consolidar-se com a aliat d’aquesta xarxa. 

La Cooperació Catalana s’ha de posicionar com a 

referent en la metodologia i la formació en l’esport 

pel desenvolupament, establint unes línies pròpies 

basades en una perspectiva real integradora de l’esport 

i els valors per la construcció de pau, la capacitació 

de valors i de respecte, i el tractament dels aspectes 

psicosocials. Es proposa de nou organitzar unes 

jornades de treball sobre la metodologia de l’esport pel 

desenvolupament i per la pau, on participin entitats que 

treballin arreu del món en aquest àmbit i institucions 

internacionals especialistes en el tema. 
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3Formació 

La formació és un dels eixos transversals 

imprescindibles, tal com ja s’ha anat veient al llarg 

de l’informe, i suposarà una de les actuacions que 

vertebrarà el projecte a diferents nivells:

- Implicarà a les entitats i comunitats locals 

- Farà partíceps als i les joves i als líders locals 

- Crearà ocupabilitat entre els joves dels territoris i serà 

   un pas per la continuïtat i sostenibilitat del projecte 

- Crearà formació i futur professional entre els i les 

   joves de les comunitats 

- Els continguts de la formació asseguraran la missió 

   de la intervenció:

   · L’esport com a instrument de promoció de pau i de 

     suport psicosocial

   · Els entrenadors/es com a educadors/es,

     animadors/es i facilitadors/es, com a prestadors/es

     de suport psicosocial i promotors de cultura de pau. 

La proposta de formació, seguint l’esquema plantejat a 

la proposta tècnica, s’estructurarà de la forma següent: 

És important remarcar que la llarga experiència de les 

entitats que utilitzen l’esport com a eina per a la pau, 

i el treball en xarxa que realitzen des del 2010, té com 

a resultat un ampli recull de recursos i estratègies 

per a la realització d’activitats i formacions. Totes 

elles dissenyades a través de la seva experiència i 

per fer front a les problemàtiques i conseqüències 

del conflicte armat colombià. La formació de “Líders 

de Pau”, de la xarxa “Fútbol y Paz”, és un exemple 

de la coordinació amb el govern, organitzacions 

internacionals i les entitats del sector, que s’ha de tenir 

en compte a l’hora de proposar qualsevol projecte en 

aquesta línia. 

L’equip tècnic i operatiu del projecte pot aportar 

millores tècniques, així com promoure l’homologació 

d’aquesta formació. També pot ser interessant que el 

grup de treball tècnic, valori, en funció del pressupost 

i les possibilitats reals, dissenyar un intercanvi de 

monitors/es en la fase de pràctiques entre entitats de 

Catalunya i de les zones identificades per la prova pilot. 

La formació de “Líders de Pau” és de 80h 
BLOCS: Esport per la Pau i la Reconciliació, Eines 
Pedagògiques, Mediació i Lideratge, Planificació, 

Execució i Avaluació 

Inclou sessions de UAV (Reparació), 
ACR (Prevenció de reclutament) i UNITAR (Pau) 

Identificar entitat local/líder 
que pot fer selecció de joves 

Jornades de treball 
internacionals per adaptar 

la metodologia 

Homologació conjunta de la 
formació entre Catalunya i 

països d’aplicació 

Formació tècnics hores i 
blocs de continguts mínims 

S’han anat identificant aquestes 
entitats en els exemples. Fer selecció. 

Treball amb la xarxa “Fútbol y Paz” per adaptar la 
metodologia a altres modalitats esportives i a les 

activitats de la proposta 

Aportació estratégica 
de la Generalitat de Catalunya. 



58 



59 

  

 

 

 

Consideracions 
finals 

És difícil preveure un escenari futur concret amb seguretat, ja que el procés de pau va 

evolucionant segons les realitats i les noves necessitats que van sorgint, es troba amb 

obstacles, amb nous actors que entren en joc, amb falta d’infraestructura per arribar a tots els 

punts d’un país rural i divers, per afrontar totes les “realitats” que s’han anat desprenent d’anys 

de conflicte variat i cruel. 

En aquest context, és difícil establir una proposta estricte d’on s’ha de dur a terme el projecte 

i la intervenció, però hi ha unes premisses que estan clares, i és que en el marge que sigui 

possible, les intervencions han d’integrar les víctimes del conflicte, les persones en procés de 

reintegració provinents de diferents grups armats i les comunitats on residiran els reincorporats 

o on es troben durant el procés de reincorporació. Per aquest motiu, partint de la situació actual 

(setembre 2017), es proposa que el projecte/prova pilot es dugui a terme als ETCR, però tenint 

en compte que la temporalitat d’aquestes zones encara no està definida i per tant pot canviar. 

En el cas que es doni per finalitzada l’etapa dels ETCR, que es preveu que succeeixi en poc 

temps, es proposaria traslladar la intervenció en els municipis part d’aquestes zones on els 

reincorporats s’instal·larien. Es recomana seguir de prop l’evolució d’aquestes zones així com 

els passos de la implementació dels Acords de Pau. 

Per a qualsevol intervenció, és imprescindible tenir en compte la confluència de forces existents 

que treballen amb l’esport com a eina per promoure la pau i la reconstrucció de la societat civil, 

ja que el coneixement i l’estructura que han generat és tant interessant com valuosa. Un altre 

factor clau és el paper dels “Líders de Pau”, rol clau en el procés de reconstrucció de la societat 

colombiana. 

Per últim, serà bàsic treballar de la mà amb el govern colombià, ja que és qui lidera el procés 

de pau i marca el ritme de les iniciatives, activitats i projectes en aquest procés actualment tan 

fràgil, on un pas en fals pot fer trontollar els esforços i anys de treball. 
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