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El portaveu de la guerrilla de l’ELN, F. Galán, respon a unes declaracions de l'Alt Comissionat de Pau, 
L.C.Restrepo, i assenyala que un possible procés de pau d'aquest grup rebel "serà diferent" al del 
Govern amb els paramilitars de dreta. Restrepo havia suggerit, també, que l’ELN decretés un alt al foc 
immediat per a avançar en els contactes celebrats al passat mes de desembre a Cuba i que es 
reprendram el proper 17 de febrer a L'Havana. D'altra banda, la Corrent de Renovació Socialista, 
formada per antics membres de l’ELN que van negociar la pau al 1994, fa una crida al Comandament 
Central de la guerrilla a tenir en compte que el país ha canviat i que el context d'Amèrica Llatina és 
favorable perquè es decideixi d'una vegada per sempre per la pau. Cal recordar que dos negociadors 
i 62 dels 480 reinserits de la CRS han mort en els darrers 12 anys, i 10 més estan exiliats. El Tiempo, 
25/01/06, RCN-Ràdio, 02/02/06 
 
El president de la Conferència Episcopal, L.A.Castro, planteja a la guerrilla de les FARC buscar 
acostaments per a parlar sobre pau i intercanvi humanitari, però a la seu de la Conferència. Castro 
també considera que la guerrilla ha d'acceptar la proposta internacional que sobre l'acord humanitari 
està sobre la taula, tot i que adverteix que seria per a després de les eleccions parlamentàries. Així 
mateix, fa una crida a la classe política perquè no utilitzi el tema de l'acord humanitari com bandera de 
campanya. CMI, 25/01/06 
 
El front Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar (BCB) desmobilitza a 742 membres a Puerto 
Boyacá (Boyacá) i a 2.523 combatents a Santa Rosa (Bolívar), i lliura 360 i 1.121 armes, 
respectivament. El Universal, El Tiempo, Alto Comisionado de Paz, 01/02/06 
 
El precandidato del Polo Democrático Alternativo (esquerra) a les eleccions presidencials del proper 
mes de maig, A. Navarro, fa pública la seva renúncia i el seu suport a l'altre pre-candidat, C.Gaviria. 
El polític argumenta que “les disputes pel cap de la llista de Senat ens han produït un dany que pot 
arribar a ser irreparable” i que la seva decisió es basa en l'objectiu de “restaurar la confiança pública, 
empènyer la campanya presidencial i retrobar la unitat”. Blog d’A.Navarro, 01/02/06 
 
60 indígenes porten 14 nits dormint davant la Governació del departament de Guainía, exigint que la 
Governació torni a quedar en mans del moviment d'Autoritats Indígenes de Colòmbia (AICO), després 
que la persona que havia estat triada per aquest grup fós suspesa del càrrec per violar el règim 
d'inhabilitats. Más del 80 per cent de la població de Guanía és indígena. El Tiempo, 01/02/06 
 
El Consell d'Estat ordena indemnitzar a 265 persones desplaçades de La Gabarra (Norte de 
Santander) perquè no se'ls van donar condicions de seguretat per a evitar el seu èxode forçat l’any 
1999. Segons la decisió, la Nació és responsable perquè aquesta acció criminal va ser previsible atès 
que la incursió havia estat anunciada públicament i era coneguda per l'autoritat policial de la regió. La 
sentència podria servir per a evitar que per aquest cas es condemni a Colòmbia en tribunals 
internacionals, que solen imposar indemnitzacions més quantioses. El Tiempo, 01/02/06 
 
L'alcalde de Medellín, S.Fajardo, proposa que una loteria financii la reincorporació de prop de 22 mil 
paramilitars desmobilitzats de les AUC. Segons les seves xifres, així es podria finançar gran part dels 
200 mil milions de pesos anuals que es requereixen per a impulsar un programa de reinserció amb 
acompanyament individual, a l'estil del que s'aplica a Medellín. L'Alcalde també proposa que a més 
d'un Alt Comissionat encarregat de les negociacions i la desmobilització, se’n creï un per a gestionar 
la reinserció. El Tiempo, 30/01/06 
 
 
COLÒMBIA-EQUADOR: L'exèrcit equatorià destruïx un campament usat per les FARC, pocs dies 
després que aeronaus colombianes violessin l'espai aeri equatorià enmig de combats contra la 
guerrilla. Aquesta incursió aèria ha generat un dels episodis diplomàtics més tibants dels últims anys 
entre ambdós països. BBC, 02/02/06 
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