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La guerrilla les FARC protagonitza nous atacs que deixen un saldo de quatre soldats morts a Toribío 
(nord del Cauca) i vuit persones mortes a Riohacha (La Guajira). Segons la policia, el segon atac 
estaria relacionat amb una disputa sobre el control territorial amb grups paramilitars. El Tiempo, 16-
18/07/05. 
 
Prop de 800 integrants de l'estructura urbana del Bloque Héroes de Granada de les Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), coneguda amb el nom de la Oficina, surten de Medellín en 20 autobusos 
amb rumb al municipi de San Roque, on pròximament es desmobilitzarán. El Colombiano, 21/07/05. 
 
L'actual Viceministre de justícia, M.Iguarán, és escollit nou Fiscal General de la Nació, per un 
període de quatre anys. Iguarán, pare de la polèmica Llei de Justícia i Pau, té com un dels reptes 
principals l'aplicació de la mateixa. D'altra banda, la senadora liberal C.Blum assumeix el càrrec de 
Presidenta del Senat. És la primera vegada que una dona ostenta aquest càrrec. El Espectador, 
21/07/05.  
 
La Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH), dependent de l’OEA, qüestiona la Llei de 
Justícia i Pau entre altres raons per no ajudar a esclarir la veritat històrica i per no fer referència a la 
reparació del dany al teixit comunitari dels pobles indígenes, les comunitats afrodescendents o a les 
dones desplaçades. Per altra banda, està previst que 16 magistrats i 20 fiscals, repartits en quatre 
Sales (Medellín, Bogotá, Villavicencio i Montería), es facin càrrec dels aproximadament 400 
paramilitars que s'acolliran a la nova llei a partir del pròxim mes d'octubre. Només els paramilitars que 
tinguin investigacions en curs o condemnes passaran a la jurisdicció de Justícia i Pau. En la majoria 
dels processos per crims de les AUC no s'ha pogut individualitzar als responsables. CIDH, 15/07/05; 
El Espectador, 21/07/05.  
 
El President de Colòmbia, A.Uribe, decreta el tancament dels 78 albergs per a reinserits que 
funcionen en el país. La nova modalitat consisteix en reallotjar-los en cases de familiars i afins. 
L'anunci es produeix després d'un atemptat contra un dels 63 albergs que hi ha a Bogotá, i després 
de fortes crítiques sobre la improvisació governamental en la gestió dels processos de reinserció. 
CNE, 15/07/05; El Tiempo, 17/07/05.  
 
L'exèrcit dóna de baixa a 15 guerrillers de l’ELN prop de Jamundí (Valle), en el pitjor cop que ha 
rebut la segona força insurgent del país des de l'arribada al poder d’Uribe. Reuters, 14/07/05.  
 
 
 
COLÒMBIA-FRANÇA: Un enviat del President francès, J.Chirac, s'entrevista amb el portaveu de les 
FARC, R.Reyes, per a buscar la llibertat d’Ingrid Betancur. La reunió va estar autoritzada pel govern 
colombià. Les FARC van lliurar recentment un soldat retingut després de l'assalt a Teteyé (Putumayo) 
com senyal de bona voluntat. La guerrilla sembla estar interessada en un primer intercanvi per 
guerrillers malalts que es troben en presons colombianes. El Tiempo, 20/07/05.  
 
 
COLÒMBIA-AFGANISTAN: Arriba a Colòmbia el Ministre antinarcòtics del Govern d'Afganistan, 
H.Qaden, per a conèixer l'estratègia del Govern colombià per a eradicar els cultius il·lícits i frenar el 
narcotràfic. La visita està promoguda pel govern dels EEUU. El Universal, 15/07/05.  
 
 
COLÒMBIA-EEUU: El Vicepresinte, F.Santos, i la canceller, C.Barco, conclouen una gira als EEUU 
per a promoure la Llei de Justícia i Pau. El Espectador, 21/07/05. 
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