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El cap de la guerrilla de l’ELN, A. García, arriba a Medellín per a iniciar una sèrie de 
reunions prèvies a la pròxima ronda exploratòria amb el Govern, que se celebrarà a 
L'Havana la setmana entrant. A l'acte protocol·lari de rebuda de Galán, que venia de 
Veneçuela, hi assisteixen l'Alt Comissionat per a la Pau, el vicecanceller de Veneçuela, 
l'ambaixador d'Espanya i altres representants socials, institucionals i diplomàtics. El portaveu 
guerriller reitera els seus dubtes sobre el compromís de pau de l'actual President i subratlla 
que el camí d'una negociació no està dissenyat i que per a la seva construcció cal comptar 
amb la participació de la societat civil. Per altra banda, l’ELN segresta a tres geòlegs a la 
frontera amb Veneçuela. El Universal, 11/04/06, El Colombiano; 17/04/06, El Tiempo, 
19/04/06 
 
El Comissionat de Pau, L.C.Restrepo, anuncia que la desmobilització dels grups 
paramilitars agrupats com Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC) ha finalitzat. 30.150 
combatents il·legals han regressat a la vida civil, 1.175 estan presos i 604 s'haurien de 
presentar davant els tribunals. Han estat lliurades 17.000 armes, 117 vehicles, 59 finques 
urbanes i 24.000 hectàrees de terres. Queden aproximadament 3.000 paramilitars en armes, 
1.500 dels quals es desmobilitzaran en els pròxims dies. Per altra banda, les autoritats han 
descobert 14 cementiris clandestins en 12 departaments que contenen les restes de 179 
persones assassinades. Se suposa que l'increment de troballes de fosses comunes és fruit 
de la col·laboració que estan prestant a la justícia alguns paramilitars desmobilitzats per a 
gaudir de beneficis jurídics. Miami Herald, 18/04/06; El Tiempo, 19/04/06 
 
Un ex alt càrrec del servei secret (DAS) denuncia un frau electoral en el 2002 per part de 
paramilitars i narcotraficants en els comicis que van dur al poder a l'actual President Uribe, la 
infiltració de paramilitars i narcotraficants en l'organisme d'intel·ligència de l'Estat i una 
campanya d'extermini contra liders sindicals executada per paramilitars i detectius del 
DAS. Els principals mitjans de comunicació del país destaquen que es tracta del major 
escàndol polític que ha viscut el país en diversos anys. El Espectador, 17/04/06; La 
Vanguardia, 19/04/06.  
 
Les autoritats atribueixen a paramilitars l'assassinat de dos destacats empresaris de 
maragdes, la qual cosa significaria la ruptura de la fràgil pau que es va signar en els anys 
80. La disputa pel control del negoci de les maragdes es va cobrar unes 5.000 morts fa dues 
dècades. El Tiempo, 18/04/06 
 
Un estudi dels EUA detecta 38.600 hectàrees addicionals de cultius il·lícits respecte a 
l'any anterior degut, en part, a un nou sistema de mesurament. Les xifres de l'Oficina per a 
Polítiques Nacionals de Control de les Drogues a EUA sumen 144.000 hectàrees a la fi de 
2005, un 26% més de les detectades l'any anterior. La xifra crida l’atenció si es té en compte 
la fumigació record de 130.000 hectàrees i l'eradicació manual d'altres 32.000 al llarg de 
l'any 2005. El Govern, per la seva banda, prefereix atenir-se als mesuraments de Nacions 
Unides, que reporten una superfície de 90.000 hectàrees. El Tiempo, 15-17/04/06.  
 
Amb la mort d'una regidora de Baraya (Huila) en mans de la guerrilla de les FARC, puja a 
16 el nombre de regidors assassinats aquest any. El Tiempo, 14/04/06 
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