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Les tortures a 21 soldats infringides pels seus instructors en una base militar del Batalló 
Caçadors en el departament del Tolima, susciten una crisi en les relacions entre el 
President Uribe i la cúpula de l'Exèrcit, a causa de la condemna dels fets expressada per 
part del President i les fortes crítiques als comandaments de l'Exèrcit per no haver-li informat 
oportunament de l'ocorregut i ser els mitjans de comunicació qui primer van informar dels fets a 
l'opinió pública. De forma immediata, el President va restituir del seu càrrec al Comandant de 
l'Exèrcit, General R. Castellans, nomenant en el seu reemplaçament al General M. Montoya. 
Aquest canvi suscita la reacció de dos alts oficials qui, expressant la seva inconformitat, van 
renunciar al servei. RCN-Ràdio, El Tiempo, El Colombiano, 21, 22/02/06.  
 
Les FARC reiteren la negativa d'iniciar negociacions de pau amb el govern de Uribe al 
mateix temps que insisteixen que només amb l'aclarida de dos departaments, el de 
Caquetá i Putumayo, es podran donar converses que donin inici a l'acord humanitari per a 
l'alliberament de 57 militars, policies i polítics en canvi de la llibertat dels seus guerrillers presos 
en presons colombianes i dues d'ells en presons dels Estats Units. D'altra part fonts 
diplomàtiques de França comuniquen la continuïtat de les seves gestions per a assolir la 
llibertat de Ingrid Betancur i dels altres segrestats. El Tiempo, RCN-Ràdio, El Colombiano, 
23/02/06.  
 
Mentre la Comunitat de San José de Apartadó recorda que encara està en la impunitat la 
massacre ocorreguda fa un any atribuida l'exèrcit que va acabar amb 3 adults i 4 menors, el 
govern ascendeix a comandant de l'Exèrcit a qui va estar al capdavant de la tropa 
responsable d'executar la massacre. En diferents ciutats europees i americanes es van 
organitzar diferents actes per a exigir justícia al govern colombià davant aquesta massacre. 
San José de Apartadó, 23/02/06, Indymedia, 22,02/06. 
 
La Comissió interclesial de Justícia i Pau denuncia la signatura del governador de 
Antioquia, A. Gaviria, amb la companyia nord-americana Muriel Mining Corporation pel 
contracte de concessió d'aprofitament i explotació d'una mina de coure, or i altres minerals que 
es troba, d'una banda, en el territori col·lectiu de Jiguamiandó i les tres quartes parts restants 
en el resguard indígena Embera-Katío. Previ a la realització d'aquesta signatura de concessió 
ningú va consultar a aquestes minories ètniques referent a això tal com ho exigeix la OIT i 
l'Estat Colombià a través de la Llei 70. El Ministeri de Medi ambient planteja que desconeix, 
de moment, l'aprovació de cap llicència ambiental en el sector de mineria per a aquesta 
àrea. Indymedia, 20/02/06.  
 
COLÒMBIA –EQUADOR 
 
L'Exèrcit de l'Equador es va enfrontar a un grup de les Farc que pretenia construir un 
campament en territori equatorià. Fonts governamentals asseguren haver confiscat algunes 
armes i equips de campanya però no precisen si va haver morts o ferits en els combats. RCN-
Ràdio, 20/02/06.  
 
COLÒMBIA –EEUU  
 
El Cap del Comando Sud dels Estats Units, General B. Craddock, realitza una visita al 
centre d'operacions del Pla Patriota situada en la base militar de Larandia, en voltants de 
Florència, Caquetá, per a informar-se directament dels desenvolupaments d'aquesta operació 
en contra de l'escamot de les Farc. RCN-Ràdio, 20/02/06. 
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