
 

 1 

 



 
 

 

 
 

 

Origen 
 
Els primers anys a El Salvador 
 
Les primeres campanyes a Catalunya 
 
Avançant en el nostre compromís 
 
Impulsant la solidaritat i reflexionant sobre El Salvador a Catalunya 
 
Continuem lluitant pels drets de les dones i dels joves a El Salvador 
 
Colze a colze amb la comunitat salvadorenya a Catalunya 
 
I el 2018 vam fer 25 anys 
 
 

 
 

HUACAL, ONG de Solidaritat amb El Salvador 
C/ Cuba, 2 

08030 Barcelona 
Tel +34 636971660 

 
http://www.huacalong.cat/ 
http://huacal.blogspot.com/ 

info@huacalong.cat 
 

  

http://www.huacalong.cat/
http://huacal.blogspot.com/
mailto:info@huacalong.cat


 
 

 

 
 

UN BREU REPÀS ALS 25 ANYS 
D’HISTÒRIA DE HUACAL 

 

Origen 
 
Huacal, neix com entitat de cooperació internacional l’any 1993 com a resultat d’una 
estada solidària d’un grup de catalans i catalanes a El Salvador. Inicialment l’activitat 
de l'ong a El Salvador va estar centrada a la Comunidad de Santa Fe al departament 
d’Usulután. Aquesta comunitat estava constituïda per un grup de 44 famílies de 
desmobilitzats que varen ésser ubicades en les terres  d’una antiga Hisenda, la Santa 
Fe, del municipi de San Francisco Javier. 
 

Els primers anys a El Salvador 
 
Durant els anys ’90 i fins a finals del segle XX les nostres activitats van continuar 
vinculades a aquesta comunitat ampliant-se a altres iniciatives en el mateix 
departament de l’orient del país impulsades per l’Asociación Coordinadora de 
Comunidades Unidas de Usulután (COMUS).  
 
Són els anys que desenvolupem projectes com: 
 

"Educació és futur", un pla de beques per tal de cobrir les despeses bàsiques 
de transport, material escolar i alimentació d'un grup d'adolescents que no 
poden accedir als estudis de batxillerat per manca de recursos econòmics,  
 
“Suport i acompanyament al Centro de Bienestar Infantil (CBI) de Santa Fe”, 
desenvolupant tant accions de  Suport  econòmic  per  subministraments  bàsics 
o material didàctic com la formació a las “madres cuidadores” del centro 
infantil, els  
 
“Tallers de confecció“ per promoure les sortides professionals de les dones de 
la comunitat o  
 
”Estades solidàries” que fins l’any 2004 van tenir lloc cada estiu per recolzar la 
construcció d'infraestructures i serveis bàsics (abastament d'aigua i 
subministrament de llum), la urbanització d'espais socials i la formació per a 
l'organització comunitària. 

 
 



 
 

 

Les primeres campanyes a Catalunya 
 
Així doncs la nostra principal línia d’actuació està vinculada a aquesta comunitat i el 
moviment social que es comença a coordinar al voltant d’Usulután: 
 

1) Donar suport als esforços, els projectes i les il·lusions de la 
gent i de les organitzacions d’aquell país que estan treballant 
per reconstruir el seu futur en pau i en condicions de dignitat i 
justícia social. 

 
Paral·lelament organitzàvem a Barcelona, i puntualment a altres poblacions 
catalanes, accions i campanyes de sensibilització (sopars solidaris, recollides de fons, 
conferències i exposicions, etc.) per donar a conèixer els nostres projectes i els 
projectes de desenvolupament rural  de COMUS.  
 
Entre aquestes accions de solidaritat podem destacar dues campanyes on vam 
intentar donar suport al poble salvadorenc colpit per dos terribles esdeveniments, el 
pas de l’huracà Mitch amb més de 240 morts  i els terratrèmols de l’any 2001 amb 
prop de 1.300 morts durant els mesos de gener i febrer.  
 
I l’any 2001 vam participar en la redacció i edició del primer llibre de la col·lecció 
“Camino del sur” que va dur el títol "El Salvador, entre la naturalesa i la mà de 
l'home” (1.000 exemplars en català i castellà) impulsat per la Red Europea de Diálogo 
Social (REDS) i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Avançant en el nostre compromís 
 
Una de les fortaleses de Huacal que ha esdevingut una constant en la nostra 
trajectòria d'aquests 25 anys, ha estat el compromís permanent en la promoció i 
defensa dels drets dels col·lectius més vulnerables a El Salvador (infants, dones i 
joves) i  la incidència i sensibilització pública a Catalunya sobre la corresponsabilitat 
global en les situacions d’injustícia social.  
 
Així en els primers compassos del segle XXI definim noves línies d’actuació que es 
concreten en: 
 

2) Fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les 
dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe 
promovent l’equitat de gènere, l’empoderament de les dones, 
la seva autonomia i el seu lideratge, des d’una visió integral 
que inclou les diferents dimensions de l’empoderament: 
econòmic, personal, comunitari, social i polític, i  
 



 
 

 

3) Promoure l’educació i la cultura de la pau, la prevenció de 
violències, la solidaritat i el desenvolupament sostenible. 

 
 

 
Taller en el Centro de Bienestar Infantil CBI de 

Santa Fe (1996) 
 
 

 
Reunió de treball COMUS – HUACAL a La 

Casona a Santa Fe (1997) 

 

 
Estades solidàries a Santa Fe (1994) 

 

 

 
Estades solidàries a Santa Fe (1999) 

 
Educació és futur a Santa Fe (2003) 

 
Tallers de confecció a Santa Fe (2000-2002) 



 
 

 

 

Nous projectes de cooperació a El Salvador 
 
A partir de l’any 2006, es va iniciar una relació de col·laboració amb el Comitè 
Nacional de Dones Cooperativistes de CONFRAS (Confederación de Federaciones de 
la Reforma Agraria Salvadoreña), donant suport al seu programa d'enfortiment de 
capacitats organitzatives, productives i de lideratge. Huacal ha acompanyat a 
aquestes titulars de drets en la seva conformació com a institució autònoma: 
l'Asociación Agropecuaria "Mujeres Produciendo en la Tierra" (AMSATI). El seu 
procés emancipador va ser especialment inspirador i va contribuir a la incorporació 
interna de l’enfocament de gènere i basat en Drets Humans com a estratègia 
institucional per transformar desigualtats i injustícies socials de diferent naturalesa. 
 
Des de l’any 2009, s’ha prioritzat la intervenció amb joves –prioritàriament amb 
dones-  per prevenir la seva incorporació a “maras” o bandes juvenils. En aquest 
sentit, incidim en les causes estructurals que generen aquesta problemàtica com són 
el desigual accés a l'educació, salut i recreació, la prevalença de certa vulnerabilitat 
ambiental i la persistència de factors com la violència en l'entorn comunitari, 
expressat en alts índexs d'homicidis i de violència sexual, per exemple. 
 
En aquest àmbit, hem establert relacions de col·laboració amb contraparts locals amb 
una àmplia experiència en l'àmbit de la prevenció de violència juvenil, com és el cas 
de l'Associació Tiempos Nuevos Teatro (TNT) amb seu al departament de 
Chalatenango, que, des de l'art comunitari, ofereix als i les joves en risc d'exclusió 
social la possibilitat d'augmentar les seves capacitats artístiques, culturals i creatives 
i, en conseqüència, la seva autoestima, confiança i capacitat de reivindicació com a 
col·lectiu, al temps que facilita la seva capacitació i apoderament com a titulars de 
drets que lideren els seus processos de reivindicació. Amb TNT vam executar, en el 
període 2009-2010, el projecte "Art per a la convivència social", finançat per 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

Impulsant la solidaritat i reflexionant sobre El Salvador a Catalunya 

 
Huacal també ha participat de forma activa en xarxes de caire local, com és el cas de 
la plataforma "Mirades Solidàries cap a Amèrica Central", coordinada per REDS (Red 
de Solidaridad para la Transformación Social).  
 
Aquesta xarxa estava integrada per una quinzena d'entitats catalanes que treballen, 
de manera directa o indirecta, en aquesta zona geogràfica. "Mirades Solidàries cap a 
Amèrica Central" es va crear l'any 2008 amb l'objectiu comú d'unir esforços i recursos 
per tal de sensibilitzar i conscienciar la ciutadania catalana sobre l'origen de les 
injustícies socials, especialment a l'àrea centreamericana, alhora que es va 



 
 

 

aconseguir fomentar sinergies i col·laboracions entre les diverses entitats que es van 
materialitzar en diverses accions de sensibilització i incidència. Hem tingut una 
presència activa en la plataforma i hem participat en les diferents activitats 
realitzades de forma conjunta i que inclouen conferències públiques, tallers de 
formació, la creació de la col·lecció de quaderns "Postals des d'Amèrica Central. 
Perspectives de la regió", el disseny de la pàgina web de la plataforma, disseny i 
exhibició d'exposicions com "ReCerca Centreamèrica" o "Fem Foto. Fotografies de 
dones centreamericanes", celebració de seminaris, etc. 
 
Altres accions destacades van estar les dues "Fira de Sensibilització per a la 
Transformació Social" (els anys 2007 i 2008) o les Jornades "Impacte de la mineria a 
l'Amèrica Central i Mèxic" (2010). 
 
L’any 2006 es va editar el segon llibre de la col·lecció “Camino del Sur” amb el títol “El 
soroll de la Milpa” (5.000 exemplars en català i castellà) amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, un recull de quatre 
experiències d'organització popular i lluita a Amèrica Central, en concret a Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador i Mèxic. Aquest llibre descriu com la població d'aquests 
països, en situacions extremes de violència social i política, han establert formes de 
treball per sobreviure i treballar autònomament. S'expliquen, doncs, els casos de la 
Comunidad Segundo Montes al departament de salvadoreny de Morazán, les 
Comunitats Populars de Resistència de la Sierra, el Programa Campesino a Campesino 
i el Municipi Autònom Zapatista El Trabajo. El llibre es va complementar amb una 
exposició gràfica i un cicle de xerrades a Barcelona, Montcada i Reixac, La Garriga, 
Sabadell o Badalona. 
 
I l’any 2009 es va publicar el tercer exemplar d’aquesta mateixa col·lecció amb el títol 
de “Rompiendo silencios. Desobediencia y lucha en Villa el Rosario” (1.500 
exemplars en castellà), crònica d'uns fets que van tenir lloc en aquest municipi del 
Departament de Morazán en els dies previs a l'inici de la guerra civil salvadorenca a 
l'any 1980 quan l'Exèrcit del Salvador va desenvolupar un operatiu a la zona pròxima 
a Perquín, al nord del departament, amb l'objectiu de controlar el poble de Vila 
Rosario, en aquells moments, refugi de milers de persones. Aquest llibre a més fou 
impulsat per REDS, la Comunidad Segundo Montes, el Museo de la Palabra y la 
Imagen (MUPI) i la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria 
Salvadoreña (CONFRAS). 
 
L’any 2010 vàrem estrenar el documental “Imposible olvidar. El Salvador 28 años 
después” complementari a la història desenvolupada en el llibre que es va presentar 
a diferents festivals de cinema com els de Langreo (2011), Salamanca (2011), San 
Cugat (2012) o Cali (2012) i es va emetre tant al Canal 33 de Televisió de Catalunya 
com al canal 10 de la TV El Salvador. Tots dos projectes, llibre i documental, es van 
presentar en varis municipis de El Salvador, Catalunya i Espanya com a San Salvador, 



 
 

 

Santa Tecla, San Fernando, el Rosario, Barcelona, La Garriga, Palafrugell, Girona, 
Montcada i Reixac, Bilbao, Salamanca, etc. 
 

 
Fira de sensibilització per a la transformació 

social (2007) 

 
Presentació del llibre “Rompiendo silencios” 

a la UCA de San Salvador(2009) 
 

Exposició “Fem foto. Fotografies de dones 
centreamericanes" a Barcelona (2011) 

 

 
Llibre “El soroll de la milpa” (2006) 

 
Enfortiment organitzatiu pel lideratge de 

dones AMSATI (2008) 
 

 
Art per la convivència social  

 TNT  (2010) 



 
 

 

 
Al mes de març de 2011, es van dur a terme els tallers "Maras i bandes llatines: com 
explicar la complexitat", al Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb un notable èxit 
de participació de periodistes i professionals de la comunicació. L'objectiu era 
analitzar la informació que arriba sobre les denominades "maras" i evitar 
paral·lelismes incoherents entre aquests grups de joves i les "bandes llatines" a casa 
nostra. 
 
Posteriorment, l’any 2013, es van realitzar les jornades formatives "Maras vs. 
Bandes llatines: formació per a l'anàlisi i diferenciació dels dos fenòmens i estudi de 
les relacions de gènere en el seu interior", adreçades a col·lectius professionals que 
estan en contacte amb joves adolescents susceptibles d'integrar bandes llatines i 
també a grups professionals que, com els periodistes, contribueixen a la construcció 
social de prejudicis i estereotips al voltant d'aquests joves. 
 

Continuem lluitant pels drets de les dones i dels joves a El Salvador 
 
Continuant amb la definició i anàlisi crítica de la nostra tasca i adequant-nos a les 
demandes i propostes de les entitats sòcies (i amigues) amb qui any rere any anem 
compartint la visió comuna de la transformació social i de la cooperació 
internacional, en els darrers anys hem incorporat i aprofundit en dues noves línies 
d’actuació: 
 

4) Treballar per a la transformació de les injustícies socials 
proposant alternatives tant sigui a El Salvador com a 
Barcelona i Catalunya (els nostres àmbits d’intervenció) i en 
aquest sentit, impulsem accions de memòria històrica i justícia 
restaurativa. 
 
5) Promoure la participació activa, la formació i la capacitació 
dels agents de cooperació i/o comunitats de migrants 
salvadorenys en favor del treball comunitari, l’interculturalitat 
i la defensa dels drets humans i de les dones. 

 
Així des de l’any 2015 hem desenvolupat conjuntament amb Tiempos Nuevos Teatro 
(TNT) diferents projectes vinculats a la prevenció de violències i la reinserció i 
rehabilitació de menors de edat privades de llibertat en el Centre per a la Inserció 
Social Femení, al municipi d'Ilopango i a la formació, suport i assessorament a dones 
adultes privades de llibertat per casos d’avortament (incloent avortaments naturals 
i/o per emergències obstètriques) que compleixen condemnes d’entre 30 i 40 anys al 
Centre Preventiu i de Compliment de Penes de Ilopango (conegut com “Cárcel de 
Mujeres”). 
 



 
 

 

Acompanyant aquestes accions des del 2016 Huacal ha organitzat diferents accions 
de suport a entitats i persones que treballen per la despenalització de l’avortament a 
El Salvador, així com ha donat suport a campanyes ja existents.  
 
En concret aquest mateix any es vàrem sumar a la campanya de suport per la 
despenalització de l’avortament “Beatriz tiene derecho a vivir” així com a les accions 
de l’Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y 
Eugenésico de suport a “Las 17” 
 
Durant el mes d’abril del 2018 hem participat en la coordinació de la visita de 
Teodora Vásquez a Barcelona, acompanyada per Julio Monge, representant de TNT 
(entitat que treballa dintre de la presó de dones) i Bertha de León Gutiérrez, 
advocada defensora de DDHH i defensora de Teodora en aquests anys passats. 
Durant aquests dies es va entrevistar amb Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, Manel 
Vila, director general de cooperació de la Generalitat de Catalunya, Maria Eugènia 
Gay, degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona o representants d’entitats 
feministes i de cooperació. 
 
En el període 2015-17, vàrem executat el projecte "Joves d'origen llatí en risc 
d'exclusió social: formació i prevenció amb agents locals de desenvolupament". En el 
marc d'aquest projecte es van realitzar les jornades "Maras a Amèrica Central vs. 
bandes llatines a Catalunya", els dies 25, 26 i 27 de gener de 2017, a l'Espai Jove La 
Fontana.  
 
A partir de la intervenció de representants d'organitzacions i institucions catalanes i 
salvadorenques, es va reflexionar sobre aquestes dues realitats i sobre les accions i 
experiències que s'estan desenvolupant en els dos països en la prevenció de la 
violència juvenil en els entorns educatius i comunitaris. 
 
A finals del 2016 vam iniciar el Cicle d'experiències socials de El Salvador organitzat 
conjuntament amb REDS i Casa Amèrica Catalunya que ha comptat amb la 
participació de representants de la Asociación de Promotores Comunitarios de Salud 
(APROCSAL), el Servicio Social Pasionista o la Asociación ProBúsqueda de niñas y 
niños desaparecidos.  
 

Colze a colze amb la comunitat salvadorenya a Catalunya 

 
Des de l’any 2016 hem centrat moltes de les nostres accions a Catalunya en 
visibilitzar la comunitat salvadorenya al nostre país i mostrar la riquesa cultural i 
social de la mateixa, així que  hem impulsat actes, conferències, presentacions de 
llibres, etc. amb la voluntat d’incidir especialment en el col·lectiu de dones 
salvadorenyes migrades a Catalunya  i la seva aportació a la comunitat. 
 
 



 
 

 

 

Jornades “Maras a Amèrica Central vs 
Bandes llatines a Catalunya” a Barcelona 

(2017) 
 

 
Entrevista de Teodora Vásquez amb Ada 

Colau, alcaldessa de Barcelona(2018) 

 
Representació de l’obra “Érase una vez un 

Rey” a Sant Esteve Sesrovires (2017) 
 

 
Campanya de suport a Beatriz i per la 
despenalització de l’avortament a San 

Salvador (2016) 
 

 
Presentació del llibre “El misterio de Europa” 

a Barcelona (2017) 

 
Sopar tertúlia amb Rina Abrego d’APROCSAL 
en el marc del Cicle d'experiències socials de 

El Salvador a Barcelona (2016) 

 
 



 
 

 

 

  
Participació de Francisco Mena a la sessió del 
Tribunal Internacional para la Aplicación de la 

Justicia Restaurativa en el Salvador (2018) 
 

Sopar amb representants de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la visita de 

Teodora Vásquez (2018) 

 
Trobada de la Plataforma d’entitats 

salvadorenyes de Catalunya a la seu del 
Consolat de El Salvador (2018) 

 

 
Reunió amb la Red Ciudadana de Mujeres de 

Morazán (2017) 
 

 
Projecte “LiberArte”. Joves en conflicte amb la 

llei a El Salvador: prevenció, inserció i 
rehabilitació a  San Salvador (2017) 

 
Seguiment de projectes de TNT a San 

Antonio Los Ranchos a Chalatenango (2018) 

 



 
 

 

 
Durant l’any 2017 hem organitzat i presentat la gira de l’obra teatral “Érase una vez 
un Rey” de la companyia TNT que va actuar a Barcelona, Lleida, Igualada i Sant 
Esteve Sesrovires, vam presentar el llibre “El misterio de Europa” del salvadoreny 
José Santos Jandres a Barcelona, ens vam incorporar a la Plataforma pel Dret a Vot 
de les Persones Estrangeres – Votxtothom o vam estar presents a la celebració de 
Sant Jordi 2017 amb un estand amb altres organitzacions salvadorenyes. 
 
També es va constituir la Plataforma d’entitats salvadorenyes a Catalunya on Huacal 
ha estat membre fundadora de la mateixa amb la voluntat de visibilitzar la gran 
riquesa cultural d’aquest poble que pot trencar amb estereotips negatius i afavorir la 
cohesió social a la comunitat. Actualment en formen part una desena d’entitats i 
rebem el suport del Consolat de El Salvador a Barcelona. 
 

I el 2018 vam fer 25 anys 
 
Durant l’any 2018 vàrem iniciar dos nous projectes amb Tiempos Nuevos Teatro 
(TNT).  
 
El primer, ”Dones en el Camí: de la privació de llibertat a un projecte de vida” es 
centra en desenvolupar i implementar un model d'inserció i atenció integral per tal 
d'acompanyar i donar poder a dones que van estar privades de llibertat i que es 
troben en situació d'alta vulnerabilitat a l'hora d'emprendre un procés d'inserció, i el 
segon, “Procuració d'alta qualitat per a joves en internament al Centre per a la 
Inserció Social Femení de la ciutat d'Ilopango” s’adreça a donar a trenta dones joves 
procuració jurídica d'alta qualitat que els permeti obtenir beneficis penitenciaris 
substitutius a la mesura d'internament. 
 
Aquests dos projectes han rebut amb el suport d’administracions com l’Ajuntament 
de Barcelona i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
 
Continuant amb la promoció de la comunitat salvadorenya i impulsant el lideratge de 
les seves dones aquest 2018 hem iniciat la Xarxa de literatura salvadorenya a 
Catalunya que en els seus primers mesos ha inaugurat la secció de literatura 
salvadorenca “Prudencia Ayala” a la Biblioteca Juan Marsé – El Carmel de Barcelona 
(en reconeixement a una de les precursores dels drets de les dones a Amèrica Llatina) 
amb més de 150 llibres de la millors literatura d’aquest país, o l’espai literari 
“Claudia Lars” al barri de Sant Andreu de Barcelona, un espai d’informació i estudi 
sobre l’obra d’una de les escriptores més destacades de El Salvador, a més d’haver 
desenvolupat un programa d’exposicions, xerrades o clubs de lectura a diferents 
poblacions de Catalunya. 
 
 
 



 
 

 

Aquest projecte impulsat per Huacal, el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) de 
El Salvador, l’Associació Socioeducativa 1punt5 i el Restaurant salvadoreny El 
Pulgarcito rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona i del Consolat General de El 
Salvador a Barcelona, es basa en la creació d'una xarxa de persones i col·lectius que 
treballin en la promoció de la literatura i la cultura salvadorenya a Barcelona com a 
element de cohesió social, espai d’acollida, convivència i treball comunitari, 
visibilitzant el reconeixement del paper de les dones en la construcció de les societats 
al mateix temps que donant a conèixer les dones escriptores d'El Salvador. 
 

  
Acte d’inauguració de la secció Prudencia 

Ayala a la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé 
Organitzadors/es i participants de la Xarxa de 

Literatura al finalitzar un acte literari al 
Pulgarcito  

 
Presentació i conferència de Carlos Henriquez 

Consalvi del MUPI a l’Ateneu Municipal de 
Rubí  

 
Inauguració de l’exposició “Salarrué” al 

Consolat de El Salvador a Barcelona  

 
També hem incidit tant a Catalunya com a El Salvador en crear espais de reflexió 
sobre les reparacions integrals de les greus violacions de drets humans, delictes 
contra la humanitat i crims de guerra per tal d'establir la veritat, havent impulsat amb 
altres agents la creació de la “Asociación Internacional Pro-Memoria Histórica, 
Reconciliación y Cultura de Paz en El Salvador” 
 



 
 

 

 
En aquest marc desenvolupem una relació prioritària amb l’objectiu d’organitzar 
unes jornades a Barcelona pel proper any 2019 amb el Tribunal Internacional para La 
Aplicación de la Justicia Restaurativa en el Salvador, l'Instituto de Derechos Humanos 
de la UCA de El Salvador (IDHUCA), el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), la Red 
Ciudadana de Mujeres de Morazán, la Red de Comités de Víctimas de crímenes 
contra la humanidad antes y durante el conflicto armado o l'Asociación ProBúsqueda 
de niñas y niños desaparecidos. 
 
Per últim, aquest any 2018 hem realitzat diferents activitats vinculades amb el 25 
aniversari de la nostra entitat que ens poden consultar a la nostra nova web: 
https://www.huacalong.cat/ 
 

Imatges del Sopar de celebració dels 25 anys 
 

   
 

   
 

Agraiments 
 
No volem acabar aquest repàs als 25 anys de la nostra entitat sense fer arribar el 
nostre agraïment a persones, entitats i institucions. I de ben segur que ens oblidarem 
alguna de les desenes de persones que en aquests 25 anys han format part de Huacal 
o ens han acompanyat en el nostre camí. 25 anys plens de solidaritats, il·lusions, 

https://www.huacalong.cat/


 
 

 

lluites, alegries, aprenentatges, sorpreses, compromisos, dignitats, esperances, 
emocions... 
 
25 anys treballant en la construcció d'un pont transoceànic de solidaritat, cooperació 
i amistat entre El Salvador i Catalunya que no hagués estat possible sense el 
compromís dels companys i companyes de la Comunidad de Santa Fe, Asociación 
Coordinadora de Comunidades Unidas de Usulután (COMUS), Asociación 
Agropecuaria "Mujeres Produciendo en la Tierra" (AMSATI), Confederación de 
Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), Tiempos Nuevos Teatro 
(TNT), Comunidad y Fundación Segundo Montes, Museo de la Palabra y la Imagen 
(MUPI), Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en el 
Salvador, Instituto de Derechos Humanos de la UCA de El Salvador (IDHUCA), 
Asociación ProBúsqueda de niñas y niños desaparecidos, Coalición Centroamericana 
para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), Servicio Social Pasionista, 
Fundación San Andrés, Red Ciudadana de Mujeres de Morazán, Asociación de 
Promotores Comunitarios de Salud (APROCSAL), Las Dignas (Asociación de Mujeres 
por la Dignidad y la Vida), Unión Médica por la salud y la vida de las mujeres 
salvadoreñas, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, 
Ético y Eugenésico, Equipo Maiz, ADESCO Santa Marta, Micro-Región El Bálsamo i 
moltes i molts altres... 
 
I de la Red de Solidaridad para la Transformación Social (REDS), Fundació SURT, 
Associació Demà (departament d´estudis dels medis actuals), Entrepobles, Recursos 
d’Animació Intercultural (RAI), Associació socioeducativa 1punt5, Restaurant el 
Pulgarcito, Plataforma d’entitats salvadorenyes a Catalunya, Tazumal, Pro-Educart, 
Cooperacció, Crearte (Associació Cultural), Associació d’Agermanament Igualada – 
Nueva Esperanza, Plataforma pel Dret a Vot de les Persones Estrangeres 
(Votxtothom), Col·legi de Periodistes, Com-Món, Espais per a la Igualtat, SETEM, 
Món-3, Enginyeria Sense Fronteres, EdPAC (Educació per a l’Acció Crítica), CRIC 
(Centre de Recerca i Informació en Consum), La Fede, Ca La Dona, Comitè Oscar 
Romero, Associació Catalunya - El Salvador Bajo Lempa, Federación de salvadoreños 
en Cataluña, Sodepau, La voz de los salvadoreños en España, Associació Cultural 
Catalunya - El Salvador, Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista, Acció per 
un Turisme Responsable, Fedelatina, etc... etc... i etc... 
 
I de les institucions que ens han donat suport com els ajuntaments de Barcelona, 
Montcada i Reixac, La Garriga, Sant Joan Despí, Castelldefels, Cerdanyola, Cornellà de 
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Esteve Sesrovires, Rubí, 
Palafrugell, Sabadell, Lleida, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Ripollet, Bilbao, 
Gernika, Madrid, Alcobendas, El Molar, San Salvador, Santa Tecla, San Antonio Los 
Ranchos, San Francisco Gotera, El Rosario, San Fernando, Perquín, Jocoaitique o la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona i d’altres... 
 


