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Prop de 30 advocats dels principals dirigentes paramilitars desmobilitzats renuncien a defensar els 
seus clients adduint que la Llei de Justícia i Pau els priva de garanties judicials mínimes. Poc després, 
el nou portaveu de les AUC, ‘Jorge 40’, anuncia que malgrat tot segueixen compromesos amb el 
procés de pau i fa una crida per a un Gran Acord Nacional per a trobar camins de reconciliación i de 
pau. AUC, El Tiempo, 19/07/06; BBC, 20/07/06  
 
El front Óscar William Calvo de la guerrilla de l'EPL, responsable de desenes de segrests, 
extorsions i assassinats a la zona cafetera, es desintegra completament amb el lliurament voluntari 
dels dos successors del màxim dirigent, abatut fa dues setmanes. El front va néixer l’any 1989 amb 
20 homes que es van oposar al procés de pau que en aquell  moment va entaular el gruix del grup 
maoísta. En aquests moments només segueix actiu un grup important de l'EPL, al nord de Santander. 
El Tiempo, 24/07/06  
 
La guerrilla de les FARC reté durant diversos dies una missió mèdica que atenia a persones en 
zones de difícil accés a la frontera amb Equador. Encara es desconeix la sort d'un dels 13 membres 
de l'equip. Les FARC han agredit a missions mèdiques en repetides ocasions, violant així el dret 
internacional humanitari. El Tiempo, 26 i 27/07/06  
 
En l'ofensiva més gran sobre les FARC en aquest any, l'Exèrcit destrueix nou campaments, amb 
capacitat per a mil persones, en el departament de Nariño (sud) i posa al descobert una àmplia xarxa 
de tràfic de drogues. El Tiempo, 24/07/06  
 
L'Església Catòlica assenyala que l'ajuda per a desplaçats no té impacte. Segons el director del 
Secretariat Nacional de Pastoral Social, H.Henao, la raó és la falta de coordinació entre les entitats. 
D'altra banda, un estudi del Programa Mundial d'Aliments sobre persones desplaçades conclou que el 
60% de les dones en estat de gestació tenen alts nivells d'anèmia i que el 85% de les famílies 
disminueix el nombre de menjars ingerits a causa de la falta de diners per a comprar aliment. El 
Tiempo, 26/07/06  
 
L'anunci del Vicepresident d'un projecte de reforma constitucional que facultaría al Govern Nacional 
per a destituir a governadors i alcaldes per casos greus de corrupció crea polèmica i suspicacia. El 
director de la Federació de Municipis alerta sobre el risc de posar fre al procés de descentralització 
que viu el país des de 1991 i sobre la possible usurpació de funcions judicials per part del Govern. 
Segons la Procuradoría General, de 2.716 sancions imposades en primera instància per aquest 
organisme durant el 2005, el 25% està relacionat amb la gestió de recursos de l'Estat i el 14% fa 
referència a situacions d'utilització de càrrecs per a benefici propi. El Tiempo, 23/07/06  
 
L'empresa petroliera British Petroleum pagarà una suma no revelada a camperols colombians 
després que ambdues parts arribessin a un acord amistós que evita un possible litigi a corts 
londinenques. Un miler de famílies camperoles exigien 30 milions de dòlars en indemnització per 
perjudicis incorreguts arran de la construcció d'un oleoduco. BBC, 24/07/06  
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