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La Cort Suprema ordena arrestar tres membres del Congrés imputats per assassinats, 
massacres i creació de grups paramilitars en el departament de Sucre. El fiscal general, M.Iguarán, 
afirma que es tracta d'un dels afers jurídics més grossos de l'última dècada. Els tres acusats són 
membres de partits que recolzen al president A.Uribe, i la germana d'un d'ells, T.García, és cònsol 
de Colòmbia a Frankfurt. Per una altra part, el diari El Tiempo revela que una onada d'assassinats 
en el departament de Sucre ha acabat amb la vida de 16 persones, en un aparent intent d'esborrar 
rastres d'activitats paramilitars. Davant aquesta situació excepcional, Amnistía Internacional 
demana al Govern mesures de protecció especial per a líders del Moviment de Víctimes de Crims 
d'Estat a Sucre. En un altre ordre de coses, Colòmbia i EUA inclouen al dirigent paramilitar pròfug, 
V.Castaño, a la llista dels 12 narcotraficants colombians més buscats, i eleven la recompensa per 
informació per a la seva captura a 5 milions de dòlars. MVCE, 08/11/06; BBC, 10/11/06; El Tiempo, 
11 i 12/11/06; Semana, 13/11/06  
 
La Comissió de la Veritat establerta per a esclarir els fets ocorreguts durant la presa del Palau 
de Justícia per la guerrilla de l’M-19 al novembre de 1985 fa públic un informe amb greus 
acusacions contra la força pública i la guerrilla. El document afirma que durant l'operació de 
represa, que va deixar almenys 100 morts, inclosos magistrats i civils, es va donar un buit de poder 
en l'Executiu perquè les FFAA i la Policia van prendre les decisions per compte propi sense 
consultar al President. La Comissió parla d'una resposta militar “il.legítima, desproporcionada i 
copartícep de l'holocaust”. Al mateix temps, l'informe afirma que l'acció guerrillera va ser finançada 
pel narcotraficant P.Escobar, qui hauria aportat 2 milions de dòlars. Tot i que el document no té 
efectes jurídics, es considera que els seus resultats són històrics i que per a familiars dels 
desapareguts i víctimes serviran de suport a les seves demandes en corts internacionals. El 
Tiempo, 15/11/06  
 
El ministre de Defensa, J.M.Santos anuncia un nou “pla de guerra contra el terrorisme” que 
“reemplaçarà i donarà continuïtat al Plan Patriota, que ja va complir amb bona part dels seus 
objectius.” Aquest canvi suposa deixar en un segon terme la persecució del Secretariat de la 
guerrilla de les FARC i concentrar-se en les organitzacions del narcotràfic. El Tiempo, 15/11/06  
 
La Procuraduría formula plec de càrrecs per possible col·laboració amb grups paramilitars 
contra qui va ser director dels serveis d'intel·ligència (DAS) fins a octubre de 2005, J.Noriega. L'ex 
director haurà de respondre també per increment injustificat del seu patrimoni. Procuraduría, El 
Tiempo, 15/11/06  
 
El Pla Nacional de Desenvolupament 2006-2010 es marca com objectiu reduir la pobresa del 
49,4 al 39%, i els nivells d'indigencia del 14 al 8%. El pla reconeix, per primera vegada, que no és 
suficient amb tenir altes taxes de creixement macroeconòmic. Amb tot, alguns analistes afirmen 
que el lliurament massiu de subsidis en diners per als pobres del programa Família en Acción és 
una forma de clientelisme que no condueix a la superació de les condicions de pobresa. El Tiempo, 
15/11/06  
 
Els enfrontaments entre FFAA i guerrilla han obligat a fugir, per tercera vegada en aquest any, 
a més de 800 indígenes Awa, a Nariño. Les comunitats afrodescendents del riu Arquía (Chocó) 
sofreixen un bloquejo d'aliments i un desplaçament gota a gota per la mateixa raó. Pel que sembla, 
les FARC estan forçant un nou desplaçament de la comunitat nukak makú, a les selves del 
Guaviare. Finalment, 600 indígenes U’wa estan atrapats en l'enfrontament entre les guerrilles de 
les FARC i de l'ELN a Arauca. Red de Hermandad y Solidaridad, COCOMACIA, 08/11/06; AlertNet, 
10/11/06; Miami Herald, 14/11/06  
 
Per aquestes dates es commemora l'aniversari de la llei que va donar vida jurídica a les Juntes 
d'Acció Comunal (JAC), l’any 1958, un procés inspirat en l’”Aliança per al progrés”, orientada a 
prevenir els efectes generats per les mancances i aspiracions d'amplis sectors socials. El paper 
fonamental de les JAC és crear espais de participació que empenyin el desenvolupament en barris 
i zones rurals, la formulació de plans de desenvolupament i l'exercici del control social. Parcomún, 
13/11/06  
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