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El President de Colòmbia, A.Uribe, afirma que manté un canal de diàleg amb la guerrilla de l’ELN 
i anuncia la seva disposició per a buscar recursos que permetin sostenir als guerrillers mentre duri un 
eventual procés de pau, sempre i quan respectin un cessament complet d'hostilitats. EP, 07/07/05. 
 
La guerrilla de les FARC llança un atac de tres dies sobre l'estació de policia del municipi de 
Caldono (Cauca), de majoria indígena, dos mesos i mig després d'un atac semblat sobre el municipi 
veí de Toribío. El saldo de l'atac és de tres civils ferits i grans destrosses en 63 immobles, entre ells 
l'hospital municipal, l'església parroquial i l'escola. Nacions Unides acusa a les FARC d'infringir els 
principis de distinció, limitació, proporcionalitat i protecció de la població civil continguts en el dret 
internacional humanitari. El Tiempo, 03/07/05; OACNUDH, 6/07/05 .  
 
Monsenyor Luis Castro, arquebisbe de Tunja (Boyacá), és nomenat nou president de la 
Conferència Episcopal pels 87 bisbes del país. Castro, que succeeix a monsenyor Pedro Rubiano, 
és membre de la Comissió de Pau de l'Església Catòlica i té una àmplia experiència de diàleg amb els 
grups armats al marge de la llei. El Tiempo, 04/07/05.  
 
El Govern colombià, encapçalat pel President A.Uribe, inicia una ofensiva diplomàtica per a defensar 
el procés de pau amb els paramilitars, que li durà a visitar Espanya i Gran Bretanya. Per la seva 
banda, la canceller C.Barco i el comissionat de pau, L.C.Restrepo, tenen previst anar als EE.UU per a 
explicar a congressistes i membres del Govern els detalls de la negociació. L'agenda de la visita a 
Espanya, que comença aquest dissabte, inclou també la recerca de noves inversions i ajudes oficials 
a càrrec del Fons de Suport al Desenvolupament (FAD) per a dos projectes concrets: un de reg i una 
altre de turisme ecològic. Colòmbia està pendent, també, que Espanya li vengui "en condicions 
concessionals" un simulador de radar, per a entrenar pilots. AFP, EP, El Espectador, 07/07/05.  
 
El Procurador General de la Nació, E.Maya, remet a la Cort Constitucional un concepte que adverteix 
sobre cinc vicis de forma en la tramitació de l'acte legislatiu que obre les portes a la reelecció 
presidencial. Al llarg dels pròxims mesos la Cort ha de fallar sobre la constitucionalitat del tràmit. El 
Tiempo, 05/07/05. 
 
El Grup de Treball de Nacions Unides sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries realitza 
una visita d'una setmana a Bogotá, Barrancabermeja i Medellín. El Grup va ser establert l’any 1980 
per a donar suport a familiars de persones desaparegudes i actuar com canal de comunicació entre 
els familiars de les víctimes i els governs corresponents. Així mateix, fa un seguiment del compliment 
dels Estats amb els seus compromisos internacionals sobre la matèria. OACNUDH, 05/07/05. 
 
L'Exèrcit captura a Ferney Torres Parra, acusat de ser el cap logístic del Bloc Sud de les FARC i el 
principal enllaç de la guerrilla amb els narcotraficants. D'altra banda, també són detinguts ‘Gabriel’, 
presumpte capitost del Frente Cacique Calarcá, i Julián Mateus, considerat capitost en el Norte de 
Santander, ambdós de l’ELN. El Tiempo, 04/07/05.  
 
 
COLÒMBIA – EEUU: El Comitè d'Apropiacions del Senat nord-americà exigeix el compliment de 10 
condicions per a lliurar un paquet de gairebé de 700 milions de dòlars en assistència durant l'any 
2006. Les condicions inclouen que es mantingui l'extradició, un estricte respecte del cessament del 
foc, així com una marc legal per a les desmobilitzacions més estricte del que acaba d'aprovar el 
Congrés colombià. Tot i que al paquet encara li falta el seu tràmit en la plenària del Senat i la 
conciliació amb la Càmera, es dóna per descomptat que les condicions es mantindran. El Tiempo, 
07/07/05 . 

                                                           
1 www.escolapau.org, colombiaculturapau@pangea.org 


