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Diumenge passat es van celebrar eleccions legislatives per a un Congrés bicameral amb 102 
escons al Senat i 166 a la Cambra de Representants. Algunes de les dades més destacades són:  
 
• Ha guanyat Uribe. Sis dels vuit partits amb major votació s'emmarquen sota l’uribisme: Partido 

de la U, Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática, així com Convergencia 
Ciudadana i Colombia Viva que, malgrat d'estar distanciats del President, segueixen essent 
també d'orientació uribista. Aquest últim partit va acollir a la majoria dels congressistes purgats 
per l’uribisme pels seus suposats vincles amb paramilitars. Tots aquests partits són de nova 
creació.  

• Han caigut destacades figures del paramilitarisme, com les senadores Rocío Arias i Eleonora 
Pineda, però han passat altres personatges associats a aquests grups il·legals.  

• El liberalisme cau. Gran part del vot liberal, associat avui amb la socialdemocràcia, s’ha 
escorregut cap a partits uribistes (Uribe prové del Partit Liberal). Així, per primera vegada en 50 
anys, el Partit Liberal no queda el primer.  

• L'esquerra, representada pel Polo Democrático Alternativo, amb prop del 10% dels vots, 
guanya uns pocs escons més, però no assoleix la força que esperava i queda en cinquè lloc. 
Amb tot, el Representant a Cambra, Gustavo Petro, reb la segona votació més alta del país.  

• Les opcions personalistas (els partits dels exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa i Antanas 
Mockus, així com el polèmic senador Moreno De Caro) no han aconseguit representació.  

• Gràcies a la reforma política del 2003, després de les eleccions el nombre de partits es reduirà 
d'uns 50 a tan sols 8. D'altra banda, alguns vicis del sistema electoral, com la compra de vots, 
segueixen lluny de ser eradicats. 

• Ja hi ha candidats presidencials del Partit Liberal i del Polo Democrático Alternativo. Ambdós 
han aprofitat les eleccions legislatives per a realitzar eleccions primàries. Horacio Serpa ha 
guanyat la consulta liberal, tot i que amb menys distància de la prevista en relació a l'exministre 
de Defensa Rafael Pardo. En el Polo el ex magistrat Carlos Gaviria ha obtingut més suport que 
l’ex guerriller Antonio Navarro, amb la qual cosa s'enforteix el corrent d'esquerra enfront de la 
tendència de centreesquerra.  

• L'abstenció ha estat majoritària, del 64%, una mica superior a l'habitual.  
• Hi ha hagut més d'un milió de vots nuls (10%), el que s'atribuïx a un nou i confús sistema de 

votació. 
• Aquesta confusió ha afectat sobretot a les eleccions per a circumscripcions indígenes, on el vot 

en blanc ha superat el 50% la qual cosa, segons la llei, obliga a repetir les votacions. Tant els 
indígenes com la Comissió Electoral busquen una solució a aquest impasse.  

• Només 12 dones obtenen escó en el Senat; amb tot, són tres més que a les eleccions passades.  
• Per als dos escons reservats a les negritudes a Cambra es van presentar 27 partits.  
• A Espanya es podia votar a Madrid (ambaixada i consulat), Barcelona, València, Palma de 

Mallorca, Bilbao i Sevilla. Només han exercit el seu dret al vot 14% dels electors inscrits en el 
conjunt d'Espanya (4.753 persones a Senat i 4.336 persones a Cambra) i 11% dels inscrits en el 
Consulat de Barcelona (1.010 i 860, respectivament). Ha guanyat, amb molta diferència, el 
Moviment MIRA (evangelista). 
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Senat 
Colòmbia 2,3% 17,5% 15,5% 13,4% 9,7% 16,1% 4,7% 
Espanya 38,4 % 10,7% 8,2% 7,8% 6,6% 5,3% 3,8% 
Barcelona 35,1% 10,5% 7,3% 6,3% 7,3% 5,5% 9,1% 
Cambra 
Colòmbia 2,7% 16,2% 18,3% 10,4% 5,6% 15,2% 4,1% 
Espanya 42,2% 8,5% 6,0% 5,8% 6,8% - 2,2% 
Barcelona 43,7% 7,9% 5,3% 4,7% 8,3% -  
 
• Malgrat les amenaces de la guerrilla la jornada ha transcorregut amb relativa normalitat. 
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