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594 paramilitars del Bloque Montes de María es desmobilitzen, sumant així gairebé 6.000 els membres 
de les autodefenses que han deixat les armes en els darrers 20 mesos. El cap màxim del Bloc, ‘Diego 
Vecino’, va ser administrador de la finca El Palmar, on s'han descobert més de 70 fosses comunes. El 
Tiempo, 14/07/05.  
 
La guerrilla de les FARC assassinen a quatre persones en un atac a regidors del municipi de 
Campoalegre (Tolima). Segons la Federación Nacional de Concejos, amb aquest atemptat han estat 
assassinats 216 regidors en els últims cinc anys, mentre que almenys 2 mil han estat víctimes del 
desplaçament forçat. En total, són 1.335 els regidors de 122 ajuntaments a 13 departaments els quals 
estan amenaçats per les FARC. La Federació fa una crida a la comunitat internacional perquè enviï un 
enèrgic missatge condemnant els abusos dels grups armats. El Tiempo, 12/07/05; OACNUDH, 12/07/05.  
 
El Ministre de Defensa, J.A.Uribe és el tercer càrrec del mateix ministeri que dimiteix en els tres anys de 
l'actual Govern, i el dècim en els últims 10 anys. El successor, C.Ospina, exercia fins a la data com director 
de l'Oficina Jurídica de la Presidència. El Tiempo, 09/07/05.  
 
A Tarqui (Huila) es duu a terme el VI Encuentro Nacional Constituyente, que agrupa als prop de 80 
municipis de Colòmbia que treballen en la implementació d'assemblees municipals constituents. 
Aquest model de governabilitat busca la participació directa de la ciutadania com actor de 
desenvolupament social i de recerca de la pau a Colòmbia. PNUD, El Tiempo, 14/07/05.  
 
La Fiscalia crida a judici a quatre militars per la mort de 3 sindicalistes a Saravena (Arauca). Els militars 
van adduir que es tractava de membres de la guerrilla de l’ELN. Aquesta decisió se suma a la presa fa 
dues setmanes en un altre cas que implica a militars –el de Cajamarca–, en el qual la Fiscalia va ordenar la 
captura dels integrants de la patrulla que va donar mort a un grup de camperols, entre els quals es 
trobaven menors. El Tiempo, 13/07/05.  
 
La Cort Constitucional deixa sense vigència la captura administrativa, una previsió del Nou Codi de 
Procediment Penal que va entrar en vigor el primer de gener, i que facultava a la Fiscalia per a detenir 
sense ordre judicial a qualsevol persona si existien suficients indicis que hagués vulnerat la llei penal o 
amenacés fer-ho. La sentència afirma que aquesta facultat atemptava contra la presumpció d'innocència i 
la garantia de la llibertat. El Tiempo, 13/07/05.  
 
COLÒMBIA – ESPANYA – GRAN BRETANYA: El President d'Espanya, J.L.R.Zapatero, accepta ser 
valedor a la Unió Europea de la política antiterrorista del President de Colòmbia, A.Uribe. Zapatero es 
compromet també a considerar la possibilitat d'impulsar una comissió de verificació europea sobre els 
processos de desmobilització de grups armats il·legals a Colòmbia. En roda de premsa conjunta, el 
president del Govern no va donar un suport explícit a la llei de Justícia i Pau impulsada per Uribe, però va 
afirmar que la informació que havia rebut d’Uribe és «molt clarificadora». Alhora va anunciar que obrirà un 
diàleg amb les organitzacions no governamentals que han manifestat fortes inquietuds sobre l'aplicació 
de la llei. Amnistia Internacional i Human Rights Watch, entre d’altres, sol·liciten als Governs europeus que 
no donin suport la llei per considerar que promou la impunitat de crims atroços. En una gira per Espanya i 
Gran Bretanya, Uribe també assoleix el suport polític del President del Parlament Europeu, J.Borrell, així 
com un paquet econòmic espanyol que inclou un crèdit de 253 milions d'euros per a la construcció 
d'infraestructures, 65 milions d'euros com ajuda al desenvolupament i altres 40 milions en microcrèdits. EP, 
AI, ABC, 13/07/05; HRW, 14/07/05.  
 
COLÒMBIA – UE: El Parlament Europeu insta al Govern de Colòmbia perquè faciliti l'eliminació de mines 
en el marc d'acords humanitaris locals o regionals per a alleujar el sofriment de la població civil. El Tiempo, 
11/07/05.  
 
COLÒMBIA – EEUU: El Congrés d'EEUU congela 100 milions de dòlars del paquet d'assistència anual 
a les FFAA colombianes per no complir amb els requisits de defensa dels drets humans. El Tiempo, 
11/07/05.  
 
COLÒMBIA – EQUADOR: El suposat comandant de l'atac de les FARC que es va cobrar la vida de 19 
militars a Teteyé (Putumayo), el 25 de juny passat, és detingut amb dues persones més en una clínica 
privada de Quito, i deportat a Colòmbia. Reuters, 12/07/05; El Comercio, 13/07/05. 
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