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La guerrilla de les FARC, anuncien haver entregat al CICR les coordenades de localització 
per a la recuperació dels cadàvers dels 11 diputats i del mercenari morts, enmig del foc creuat 
durant una temptativa de rescat per un grup militar no identificat. El cap de missió del CICR a 
Colòmbia confirma que ja s'han iniciat les operacions per a la recuperació i que tan aviat hi  
hagin condicions climàtiques favorables traslladaran les despulles mortals a la ciutat de Cali. El 
Govern afirma haver atorgat totes les garanties per a l'operació i assenyala que la demora en el 
lliurament per part de les FARC va ser deliberada, amb el propòsit de dificultar el treball dels 
forenses, que haurien de determinar les causes i circumstàncies de les morts dels 11 diputats. 
Entretant, la trobada entre els presidents H. Chávez i A. Uribe dóna solidesa a la tasca oficiosa 
del mandatari veneçolà a favor de la pau a Colòmbia. Així ho confirmen els dos mandataris 
davant la premsa. El President H. Chávez compta amb el vistiplau per a reunir-se amb 
membres de la guerrilla de les FARC, i també per a facilitar les converses de pau entre l’ELN i 
el Govern. D'altra banda, R. Reyes, portaveu de les FARC, anuncia la disposició d'aquesta 
organització de reunir-se amb el President H. Chávez, i anuncia que no descarta que a la 
trobada hi acudeixi el cap guerriller M. Marulanda Vélez. La tasca facilitadora empresa pel 
president H. Chávez compta amb el recolzament d'altres mandataris com el President de 
França N. Sarcozy, de Nicaragua D. Ortega i de Brasil Lula Dóna Silva; així mateix 
representants de 112 governs membres del grup de Països No Alineats, NOAL, van emetre 
una declaració de recolzament al President H. Chávez en la seva gestió facilitadora per a la 
pau de Colòmbia. Mentre això ocorria, alts comandaments militars informen que en combats 
entre l'Exèrcit i una columna de les FARC al departament del Quindío van morir 10 militars i 14 
estan desapareguts, i en un bombardeig aeri sobre un campament de les FARC, en les 
esplanades orientals, va morir el cap guerriller conegut com el Negro Acacio, constituint aquest 
fet el cop més contundent que ha patit les FARC en els últims anys. EL COLOMBIANO, EL 
TIEMPO, SEMANA, ANNCOL, EL NUEVO SIGLO, TELESUR – TV, RCN – RADIO, CMI – TV, 
01 – 05/09/07  
 
La guerrilla de l’ELN afirma, que els diàlegs de pau amb el Govern estan en un punt mort. La 
declaració va ser feta després de portar-se a terme la 8ª ronda de converses, en la qual no es 
va assolir la signatura de l'Acord Base i les parts es van aixecar de la taula sense tenir data 
prevista per tornar-se a reunir. L’ELN qualifica la política de pau del Govern com a impositiva, 
de rendició i oposada als canvis; i l’ELN defensa la tesi que la pau implica profunds canvis i 
transformacions en el país, que no es redueix a un acte de rendició, desmobilització i lliurament 
d'armes, com la classe en el poder ho exigeix, diu el comunicat. Menrestant, el President H. 
Chávez anuncia que es reunirà amb la comissió negociadora de l’ELN i l'Alt Comissionat per a 
la Pau a Caracas, per a contribuir a acostar les parts cap a un enteniment, que permeti 
concretar el cessament de foc i d'hostilitats i que el procés de pau avanci. Aquest anunci va ser 
rebut per l’ELN amb beneplàcit, qui després d'agrair els bons oficis del mandatari veneçolà, 
diuen estar disposats a acudir a la trobada. L’ELN també anuncia que ha cridat al seu 
negociador P. Beltrán a consultes. INSURRECCIÓN, EL MUNDO – MEDELLÍN, 31/08/07 – 
01/09/07 
 
Hores abans d'iniciar el seu viatge a Colòmbia, el President veneçolà, H. Chávez, va signar els 
decrets concedint l'indult a 41 paramilitars colombians, d'un total de 118, que havien estat 
capturats quan pretenien realitzar atacs contra el palau de Miraflores, seu del Govern, i 
d'atemptar contra el President Chávez al maig de 2005. Aquest fet ha estat interpretat com un 
gest conciliatori i que reflecteix l'interès i compromís del mandatari amb la seva contribució a la 
pau dels colombians. Els 41 indultats van ser lliurats a autoritats consulars i del DAS, a la 
frontera colombo–veneçolana. EL COLOMBIANO, APORREA, EL TIEMPO, TELESUR – TV, 
LA OPINIÓN – CÚCUTA, 31/08/07, 01/09/07 
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