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L'Alt Comissionat per a la Pau, L.C. Restrepo, i el Comissionat del Comando Central de la guerrilla de 
l'ELN, F. Galan, arriben a un acord per a una “reunió formal exploratòria” entre el Govern i la 
guerrilla. La trobada es realitzarà a Cuba després que es facin públiques, dilluns que ve, les 
conclusions de la Casa de Paz, espai que ha servit d'interlocució entre el Comissionat de l’ELN i la 
societat civil durant 90 dies. La delegació guerrillera estarà encapçalada per A. Garcia, que estarà 
acompanyat pel propi F. Galan i per R. Vargas, resident a Cuba. L'Alt Comissionat de Pau estarà 
acompanyat per l'ambaixador de Colòmbia a Cuba, J. Londoño. Les cinc persones que han actuat 
com a garants civils de la Casa de Paz, així com Suïssa, Noruega i Espanya, que actuen com 
facilitadores del procés amb l’ELN, , també hi seran presents. Els principals gremis empresarials, així 
com les centrals obreres han anunciat el seu suport al procés i la seva disposició a col·laborar per a 
una negociació reeixida. En paral·lel, el Govern decideix prorrogar per altres tres mesos la qualitat de 
“membre representant” de l’ELN a F. Galan, per la qual cosa podrà seguir exercint tasques de 
construcció de pau per fora de la presó. L'alcalde de Bogotá i el governador del Valle del Cauca es 
declaren disposats a facilitar la creació d'espais similars a la Casa de Paz en altres regions del país; 
amb tot, exigeixen de l’ELN fets de pau com, per exemple, la identificació de camps minats. SNE, 
06/12/05; El Colombiano, 06 i 07/12/05; El Tiempo, 07/12/05.  
 
La Diòcesi de Quibdo (Chocó) rep el VII Premi Nacional de Pau, convocat pel PNUD, FESCOL i 
els principals mitjans de comunicació del país. El Premi reconeix la tasca de visibilització de la crisi 
humanitària i social que viu el departament més pobre del país. La Diòcesi es va mostrar molt crítica 
al llarg de l'any amb la complicitat entre les FFAA i grups paramilitars. El Tiempo, 06/12/05.  
 
L’ex congressista i exdiputat del Huila, J. Lozada, és assassinat en una emboscada protagonitzada, 
presumptament, per la guerrrilla de les FARC. La dona de Lozada està segrestada per la mateixa 
guerrilla des de fa dos anys i dos dels seus fills van ser alliberats després de pagar un rescat. Per 
altra banda, les FARC segresten a tres persones en el departament de Guaviare, només una 
setmana després de protagonitzar un altre segrest, de 23 persones, en la mateixa regió. Aquests 
segrests es consideren com un desafiament a la política de “seguretat democràtica” impulsada pel 
president, A. Uribe, donat que s'han realitzat en la zona on el Govern desenvolupa el Pla Patriota per 
a perseguir a les FARC. Caracol Radio, El Tiempo, 06/12/05. 
 
Després de nou mesos de negociació, els partits polítics d'esquerra Polo Democrático Independiente i 
Alternativa Democràtica arriben a un acord per a fusionar-se sota el nom de Polo Democrático 
Alternativo i convidar, així mateix, a persones independents a participar en un procés conjunt. La 
convergència ha estat inspirada en processos com el Frente Amplio, d'Uruguai, i el Partit dels 
Treballadors, de Brasil. El Espectador, 04/12/05.  
 
El Governador del Valle, A. Garzón, i altres 11 funcionaris inicien un dejuni per a agilitar la resolució 
de la Cort Constitucional sobre el litigi que manté la Governació amb una empresa constructora sobre 
una obra vial que mai es va acabar de construir. Un resultat desfavorable per a la Governació 
hipotecaria part important del pressupost per a pagar una indemnització exigida per l'empresa. 
Governació de la Vall, 05/12/05 . 
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