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Un delegat del Govern de França i R. Reyes, membre del secretariat i portaveu 
internacional de la guerrilla de les FARC, han mantingut dues reunions en la zona 
fronterera amb Equador, una fa dos mesos i, la segona, fa dues setmanes, amb l'objectiu de 
cercar un acord humanitari. La confirmació de les trobades va ser feta ahir pel director del 
setmanari Voz, C. Lozano, sobre una notícia publicada prèviament en el diari equatorià La 
Hora. L'interès de França es basa que les FARC té segrestada l’ex candidata presidencial Í. 
Betancourt, de nacionalitat colombiana i francesa. El Colombiano, 21/09/05 
 
El Ministre de l'Interior, S. Pretelt, anuncia la construcció de dues presons, en la zones 
d’Urrá (Córdoba) i Magdalena Medio, on seran reclosos els paramilitars desmobilitzats 
amb causes pendents davant la justícia. L'anunci suposa un revés per a les pretensions 
d'alguns dirigents paramilitars de purgar les penes en ‘colònies agrícoles’ en les seves zones 
d'influència. El Tiempo, 16/09/05 
 
Un informe del diari El Tiempo alerta que només el 65% dels més de 10.000 paramilitars 
desmobilitzats van lliurar un arma, i que el 30% de les armes lliurades estan incompletes 
o en molt mal estat. El Tiempo, 19/09/05  
 
La directora de la Red Nacional de Iniciativas para la Paz (Redepaz), A. T. Bernal, i la 
presidenta de la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), P. Buriticá, accepten la proposta 
del Govern de fer part de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ara 
queda pendent el nomenament de dos representants d'organitzacions de les víctimes. El 
Colombiano, 20/09/05 
 
El Consejo Nacional de Estupefacientes autoritza la fumigació de cultius il·lícits en els 49 
Parcs i Santuaris que conformen les prop de 10 milions d'hectàrees d'àrees protegides que 
té el país. Per altra banda, el canceller d'Equador anuncia que acudirà a una cort 
internacional davant la negativa colombiana de suspendre les fumigacions al llarg dels 640 
quilòmetres de frontera comuna. BBC, 16/09/05; El Tiempo, 20/09/05  
 
La Cort Constitucional de Colòmbia obre, com estava projectat, un debat que trigarà unes 
tres setmanes, per a estudiar les demandes al projecte de reelecció presidencial i donar 
llum verda o negar aquesta possibilitat. Els nou magistrats que tenen al seu càrrec la 
definició estudien un total de 16 demandes presentades, que tenen a veure amb el tràmit 
que va seguir el projecte en el Congrés i d'acusacions al Govern d'haver ofert favors als 
legisladors per a la seva aprovació. L'esmena per a la reelecció presidencial, prohibida per la 
Constitució colombiana, va ser aprovada pel Congrés colombià a la fi de l'any passat. EFE a  
El Nuevo Heraldo, 21/09/05 
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