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El portaveu de la guerrilla de l’ELN, F. Galán, viatja a Cuba per a iniciar la segona ronda de 
converses exploratòries amb el Govern. Prèviament, entre els dies 9 i 16, tant Galán com els altres 
representants de l’ELN, mantindran reunions amb sectors de la societat civil colombiana, polítics, i la 
comunitat internacional. La reunió formal comença el 17 de febrer i es podrà estendre fins a finals de 
mes. L'objectiu principal serà establir una agenda de treball. Oficina Comissionat de Pau, 24/01/06 
 
El cap paramilitar més veterà del país, R. Isaza, es desmobilitza amb 989 homes a Puerto Triunfo 
(Antioquia), en el lloc on es va iniciar el fenomen de les autodefenses l’any 1978. Pocs dies abans 
deixa les armes el Frente de Resistencia Tayrona, d'’Hernán Girlado’, amb 1.166 homes, que 
operava a la Sierra Nevada de Santa Marta. El Tiempo, 03 i 07/02/06 
 
El President de Colòmbia, A. Uribe, reconeix que entre 15.000 i 20.000 reinserits es podrien 
convertir en policies cívics, que cuidarien carreteres i estadis, sense estar armats. De fet, 1.500 
desmobilitzats ja estan en procés de capacitació. Als 21.000 paramilitars que han deixat les armes cal  
afegir-hi uns 6.000 guerrillers. El Tiempo, 08/02/06 
 
En el tancament de les inscripcions de candidats a les eleccions al Congrés es registren 20 llistes i 
878 candidats per al Senat, que contrasten amb les 2.861 inscripcions en el 2002, abans d'aprovar-
se la Reforma Política. El partit Colòmbia Democràtica, dirigit per M. Uribe, cosí del President, va 
decidir expulsar a les parlamentàries R. Arias i E. Pineda, per la seva relació amb el 
paramilitarisme. Cal  destacar que entre els inscrits hi ha set generals i altres membres de les FFAA 
retirats, entre els quals R.A.del Río, presumpte responsable de diverses massacres a la zona 
d’Urabá, i el coronel A.Plazas, protagonista de la presa del Palau de Justícia en 1985. D'altra banda, 
el pre-candidat presidencial de l'esquerra, A.Navarro, decideix tornar a la contesa electoral als 
pocs dies d'haver retirat la seva candidatura. Reuters, 02/02/06; El Tiempo, El Colombiano, 08/02/06 
 
La guerrilla de les FARC rebutgen la proposta d'asil a Veneçuela, sol·licitada pels diputats del  
Valle en poder del grup rebel, a l'insistir que no hi haurà acord humanitari amb l'actual Govern. 
Gobernación del Valle, 06/02/06 
 
Sis policies moren i set resulten ferits en un atac de les FARC contra l'Esquadró Mòbil que custodia 
l'eradicació manual de coca en el Parc Natural de la Macarena, un dels principals refugis de la 
guerrilla. Davant aquest contratemps de l'Operación Colombia Verde, el President decideix traslladar 
un nou batalló antinarcóticos per a reforçar la seguretat. Dels 930 erradicadores que van arribar a La 
Macarena el passat 19 de gener, només s'han quedat en el seu lloc 310. Acción Social i SNE, 
06/12/06; El Tiempo, 06 i 09/12/06 
 
La nova Alta Comissionada Assistent per a Protecció, d’ACNUR, I. Feller, visita Colòmbia en el 
marc del seu primera gira a Amèrica Llatina. Les visites inclouen comunitats afro-colombianes i 
indígenes en risc de desplaçament al Choccó, comunitats desplaçades a Bogotá i població 
colombiana refugiada a Equador. Per altra banda, el director d’ACNUR a Amèrica, Ph. Lavanchy, 
afirma des de Quito que les víctimes causades per la lluita contra la guerriilla i el narcotràfic a 
Colòmbia s'han desplaçat cap a Equador i Veneçuela. Equador, amb 250.000 sol·licituds de refugi, 
encapçala la llista dels països que més sent l'impacte del conflicte armat en el seu país veí des del 
2000. Li segueixen Veneçuela (200.000), Panamà (40.000) i Costa Rica (20.000), sense comptar amb 
els desplaçats dintre de territori colombià, que són prop de 2 milions. ACNUR, 03/02/06; AFP a El 
Tiempo, 09/02/06 
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