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L'Alt Comissionat per a la Pau, L. C. Restrepo, afirma que s'estan registrant avanços importants 
per a l'acord humanitari i revela que Rodrigo Granda, dirigent de les FARC excarcerat i qui ha 
estat acollit pel govern de Cuba, es troba a Veneçuela realitzant gestions per a una eventual 
trobada entre membres representants de les FARC i el President H. Chávez. Així mateix, la 
Senadora Pietat Córdoba, facilitadora per a l'acord, confirma que els avanços es registren 
enmig d'un treball ardu i discret, i informa que es va reunir amb Simón Trinitad, detingut als  
EEUU, qui li va manifestar que està disposat a marginar-se del procés de bescanvi per a no 
entorpir les gestions que avança el President Chávez i la realització de l'acord humanitari. 
Trinitat va fer aquestes afirmacions en una carta enviada al Secretariat de les FARC, a qui li va 
demanar lliurar proves de supervivència dels tres agents d'intel·ligència, capturats per les 
FARC. També el Canceller veneçolà, N. Maduro, diu que el Govern del seu país és optimista 
davant de la possibilitat de l'acord humanitari, ja que s'ha assolit un suport internacional sense 
precedents, evidenciat en el recolzament expressat pels Governs d'Amèrica Llatina, de la UE, 
de més de 111 països agrupats en el Moviment de Països No Alineats, i fins i tot dels EEUU. 
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El cap paramilitar Ever Veloza, alies HH, en la seva compareixença davant els tribunals 
accepta haver assassinat a més de 1.200 persones a la regió de Urabá. En aquesta confessió, 
una de les més esgarrifoses, també reconeix haver comptat amb la cooperació i suport del 
general Rito Alejo del Río, llavors Comandant de la brigada XVII, i de l'avui coronel Byron 
Carvajal, aquest últim processat per la massacre de 11 policies d’antinarcòtics, ocorreguda a 
Jamundí, Valle. Entretant, S. Mancuso va ser cridat a atestar a la Cort Suprema de Justícia, 
instància que duu els processos contra diversos congressistes i funcionaris de l'Estat pels seus 
vincles amb el paramilitarisme, i assegura que a més de l'”Acord de Ralito” es van signar altres 
dos acords entre paramilitars i polítics, els quals va qualificar com “aliança estratègica” per a 
guanyar les eleccions municipals i departamental a Córdoba. Els parlamentaris, entre els quals 
es troben Zulema Jattin i Julio Manzur, membres de formacions polítiques afins al President 
Uribe, estaven agrupats en l’anomenat “sindicat” amb qui es va pactar el repartiment burocràtic 
en aquesta regió del país. EL MERIDIANO – MONTERÍA, EL TIEMPO, RCN – RADIO, EL 
COLOMBIANO, CMI – TV, 30 - 31/10/07 
 
Les eleccions municipals i departamentals a Colòmbia, van transcórrer enmig de fortes 
mesures de seguretat desplegades per la Força Pública, malgrat això es van registrar seriosos 
incidents com van ser els aixecaments populars en contra dels escrutinis electorals en els 
municipis de Prada i Florida, els dos municipis que la guerrilla de les FARC exigeix que siguin 
desmilitaritzats per a realitzar l'acord humanitari. En els actes de protesta va ser incendiada la 
Registraduría de Prada, diversos automòbils i saquejats diversos negocis comercials. Així 
mateix, a Florida va ser presa la Registraduría per part d'indígenes de 16 comunitats que 
denuncien frau en el recompte dels vots. També en altres regions de la costa atlàntica es van 
registrar actes de desordre públic pels mateixos motius, on es van registrar apagades durant 
els escrutinis, temps durant el qual va ser aprofitat per a modificar els vots dipositats a les 
urnes. Tot i això Dante Caputto, Cap de la Missió d'Observació Electoral de la OEA, qualifica 
els comicis com exitosos. EL PERIÓDICO, EL HERALDO – BARRANQUILLA, EL PAÍS – CALI, 
29 - 30/10/07 
 
L'oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides, ACNUR, per a Colòmbia, expressa la seva 
preocupació per l'escalada d'assassinats comesos contra desplaçats a la regió del Chocó. Des 
del mes de setembre a la data han estat assassinats, per forces paramilitars, 23 camperols de 
població negra i indígenes en aquest departament. BBC, EL TIEMPO, 29/10/07 
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