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L'Alt Comissionat de Pau, L.C.Resterpo, i el portaveu de la guerrilla de l’ELN, F.Galan, acorden 
ajornar per unes setmanes, degut a motius logístics, la segona fase de les reunions exploratòries, 
que s’havia de celebrar a finals d'aquest mes a L'Havana. La setmana entrant hi haurà una nova 
trobada entre ambdós per a posar a punt un principi d'acord sobre els temes que es tractaran a Cuba. 
Per altra banda, la detenció del cap del front Carlos Alirio Buitrago afebleix seriosament 
l'estructura militar de l’ELN en el departament d’Antioquia, on els combatents, segons estimacions 
oficials, s'han reduït de 1.200 a tan sols 80 en tres anys. El Mundo, 12/01/06.  
 
El Decret recentment aprovat que reglamenta la Llei de Justícia i Pau pot beneficiar als 3.479 
paramilitars que han estat capturats en els últims tres anys, inclosos alguns responsables de 
massacres. Fins a la data el Govern i la Fiscalia han rebut gairebé 1.200 sol·licituds de paramilitars 
detinguts, unes 250 de guerrillers i un nombre destacat de condemnats per delictes comuns que 
també pretenen beneficiar-se de la Llei. El Tiempo, 07/01/06.  
 
El Govern dissenya una estratègia perquè països europeus pressionin a les guerrilles i a les 
autodefenses a negociar la pau. La data prevista per al llançament de la nova iniciativa 
governamental és el 30 de gener. El Mundo, 12/01/06.  
 
La Fiscalia ordena la captura de l'alcalde de Barranquilla, G.Hoenigsberg, i de l’ex mandatari de la 
mateixa ciutat, B.Hoyos, per les seves pressumptes responsbilitats en la celebració indeguda de 
contractes en un cas que es remunta a l'any 1993. Altres alcaldes de ciutats importants com Ibagué 
(Tolima) i Villavicencio (Meta) han deixat els seus càrrecs per embolics amb la justícia en els últims 
mesos. El Tiempo, 12/01/06 
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