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Revista de solidaritat amb El Salvador

    Gent Gran a 
       El Salvador 



El món de la tercera edat, “adultos 
mayores” com se’ls coneix a El Salvador, és 
crucial per al futur del país centreamericà. 

Habitualment no forma part destacada 
de les campanyes electorals ni dels 
programes polítics dels principals partits, 
però si en aquests propers anys no 
s’actua amb intel·ligència i solidaritat 
difícilment evitarem com a societat 
que els problemes existents creixin i es 
multipliquin. A més, amb l’arribada del 
COVID-19 al país, aquestes persones van 
ser les més vulnerables, no només per 
ser part dels grups de risc, sinó també 
per la multidiversitat de factors que els 
converteixen en col·lectius vulnerables 
(precarietat econòmica, analfabetisme, 

debilitat de la salut pública, sistema de 
pensions, pobresa, etc.).

És imprescindible, actuar, complir les lleis, 
dotar-les de recursos i generar estratègies 
socials de protecció i atenció a la tercera 
edat.  Els problemes greus o es visualitzen, 
analitzen i responen aviat, o cada cop 
seran més aguts. Si el sistema salvadorenc 
actual de pensions és injust, dissenyat per 
a minories i, en aquest sentit, un veritable 
fracàs social, cal modificar-lo. Si el sistema 
de salut pública no arriba a la gent gran 
amb igualtat, solidaritat i qualitat, no es 
pot obviar, sinó que cal abocar tots els 
recursos necessaris, i més, per resoldre 
aquesta situació.

Des de la societat civil, com podrem llegir 
a continuació als articles de la revista, hi 
ha importants iniciatives per reconduir 
aquesta situació, per garantir medicines 
als ancians o per assegurar-los un ingrés 
que possibiliti portar una vida digna. 

Huacal vol estar al seu costat i us anima 
a col·laborar-hi, i especialment, amb 
l’ong Descartados que ens ha ajudat 
enormement en aquest número de Nàhuat 
i ens ha permès conèixer una mica més la 
realitat dels adults grans a El Salvador. 

Estic segura que si prenem consciència, 
sumem esforços i treballem plegats ho 
aconseguirem !  / Rosa Sànchez Girona /

El món de la gent gran a El Salvador
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Paraules al vent
“Yo pinto al pueblo, a los trabajadores, a los niños 
panzones que caminan en los mercados, ahí en-
cuentro yo la belleza. No me fijo en la visión de la 
burguesía, esa que pinta únicamente los árboles, 
los paisajes, los atardeceres. Es hermoso, sí, pero 
mi obra es de crítica a la pobreza que aún tenemos 
en este país”.

CAMILO MINERO (1917-2005). Pintor, gravador i mu-
ralista. Premi nacional de Cultura de El Salvador.
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Aquest	setembre	ha	començat	a	
El	Salvador	el	projecte	“Atenció 
comunitària  a víctimes i supervivents 
de tortura a El Salvador”	impulsat	
pel	Comité	de	Ex-Presos	y	Ex-Presas	
Políticos	de	El	Salvador	(COPPES),	
l’Associació	Internacional	Pro	Memòria	
Històrica,	Reconciliació	i	Cultura	de	
Pau	a	El	Salvador		i	Huacal,	per	tal	de	
promoure	una	atenció	integral	a	les	
víctimes	de	la	tortura	durant	la	guerra	
civil	salvadorenca	i	donar	resposta	a	
les	seqüeles	a	dia	d’avui	que	pateixen	
desenes	d’aquestes	víctimes	de	tortura	i	
violència	sexual	a	El	Salvador.	

Aquest	projecte,	en	concret,	preveu	

donar	suport	a	una	quinzena	d’homes	
i	dones	víctimes	de	tortures	així	com	
al	seu	entorn	familiar	i	comunitari	
de	les	poblacions	rurals	d’Arcatao	
(Chalatenango)	i	Tecoluca	(San	Vicente)	i	
de	la	ciutat	de	San	Salvador.	

Per	la	seva	realització	s’ha	rebut	el	suport	
del	Col.legi	Oficial	de	Treball	Social	de	
Catalunya	(TSCAT)	en	el	marc	dels	Ajuts	
de	Cooperació	al	Desenvolupament	de	
2020.	

+	info:	http://huacal.blogspot.
com/2021/09/atencio-comunitaria-
victimes-i.html

Atenció comunitària a víctimes i supervivents de 
la tortura a El Salvador

El	passat	mes	de	juny	va	tenir	lloc	
la I Mostra de Cinema d’Amèrica 
Central de Rubí ’21	amb	el	passi	de	
20	pel·lícules,	documentals	i	curts	de	
directores	de	El	Salvador,	Hondures,	
Guatemala,	Costa	Rica,	Panamà	i	
Nicaragua.	Aquesta	Mostra	ha	estat	
impulsada	per	l’associació	1punt5,	la	
Xarxa	de	Literatura	Salvadorenya	a	
Catalunya	i	Huacal.		

Durant	dos	dies	es	va	poder	gaudir	
d’una	interessant	selecció	de	
films	dirigits	per	dones	activistes,	
crítiques	i	compromeses,	directores	

centreamericanes	amb	una	clara	
voluntat	de	portar	al	públic	en	general	
una	mostra	de	temàtiques	socials	des	
de	la	seva	veu	i	la	seva	mirada.	Les	
pel·lícules	participants	van	optar	al	
Premi	del	públic	“Ulls	de	dones”,	guardó	
que	aquest	primer	any	va	recaure	en	el 
documental panameny “La Matamoros” 
de la directora Delfina Vidal.	Així	
mateix,	el	públic	assistent	també	va	
donar	dos	guardons	especials	del	públic	
a	les	pel·lícules	“Heredera del viento” 
de	Gloria	Carrión	i	“Hasta con las uñas: 
mujeres cineastas en Nicaragua”	de	
Tania	Romero.

Red de Mujeres de Morazán
Volem reconèixer el paper fonamental de la Red Ciudadana de  Mujeres de Morazán 
en la promoció i defensa dels drets de les dones, així com en l’atenció a víctimes de 
violència de gènere i la denúncia dels feminicidis a l’Orient de El Salvador. Aquesta xar-
xa es va constituir l’any 2010 i està formada per 17 organitzacions feministes i de dones 
en 10 municipis de Morazán (Arambala, Gualococti, Joateca, Osicala, Jocoaitique, San 
Isidro, San Simón, Guatajiagua, San Carlos i Meanguera) amb 638 dones associades i 
un àmbit d’incidència superior a 3.600 dones del món rural. 

+ info: https://www.facebook.com/Mujeres-Organizadas-de-Mora-
zán-178352949207026/

“La Matamoros” premiada a la 
Mostra de cinema de Rubí 
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El Salvador: un país per a la gent gran ?
L’any	2021	El	Salvador	comptava	
amb	una	població	de	6.325.827	
habitants,	segons	una	estimació	
realitzada	per	la	Direcció	
General	d’Estadístiques	i	Censos	
conjuntament	amb	la	CEPAL.	
Per	la	seva	densitat	demogràfica	
aproximada	de	300.00	hab./km²	és	
el	país	més	densament	poblat	del	
continent	americà,	sense	incloure	
algunes	illes	al	mar	Carib.	La	
població	femenina	és	del	53,19%,	
força	superior	a	la	masculina,	que	és	
del	46,81%.

A	El	Salvador	hi	ha	1.022.409	
persones	de	la	tercera	edat,	
poc	més	del	16%	del	total	de	la	
població.	El	2019	l’esperança	de	
vida	a	El	Salvador	va	pujar	fins	a	
arribar	a	73,32	anys,	essent,	aquell	
any,	l’esperança	de	vida	de	les	
dones	de	77,84	anys,	més	gran	que	
la	dels	homes	que	va	ser	de	68,46	
anys.	Pel	que	fa	a	l’esperança	de	
vida	El	Salvador	té	el	lloc	102	al	
rànquing	dels	192	països	de	la	terra	
i	per	tant	és	un	país	amb	una	baixa	
esperança	de	vida	respecte	a	la	
resta	dels	països	del	món.

Si	mirem	l’evolució	de	l’Esperança	
de	Vida	a	El	Salvador	els	darrers	
anys,	veiem	que	ha	pujat,	per	
exemple,	respecte	al	2018	en	què	
va	ser	de	73,1	anys.	Així	és	ben	
interessant	destacar	el	progrés	de	
les	darreres	dècades:	el	1960	era	
de	49.5	anys	(dones	52,25		anys	i	
homes	47,72	anys),	el	1970	era	de	
55	anys	(dones	58	anys	i	homes	
52,16	anys),	el	1980	era	de	56,39	
anys	(dones		61,96	anys	i	homes	
51,38	anys),	el	1990	era	de	64	anys	
(dones	68,95	anys	i	homes	59,27	
anys),	el	2000	era	de	68,88	anys	
(dones	73,38	anys	i	homes	64,36	
anys)	i	el	2010	era	de	71,21	anys	
(dones	75,71	anys	i	homes	66,48	
anys).

I	cada	any	aquesta	esperança	
de	vida	s’anirà	incrementant	en	
un	aproximat	de	20.500	adults	
més	grans	fins	arribar	a	l’any	

2050,	on	aquesta	població	serà	
proporcionalment	més	gran	a	
la	població	menor	de	15	anys.	
La	societat		salvadorenca	està	
envellint	i	a	un	ritme	important	
que	fa	imprescindible	i	urgent	fer	
un	gran	salt	qualitatiu	en	l’impuls	
de	recursos	i	mesures	d’atenció	i	
protecció.	Malauradament,	es	pot	
afirmar	que	històricament	l’Estat	
salvadorenc	es	troba	en	deute	amb	
els	adults	grans.	

I	això	no	és	només	pel	baix	accés	
a	pensions.	A	la	poca	possibilitat	
d’ingressos	econòmics	dignes	
se	li	suma	que	no	hi	ha	prou	
llars	estatals	per	a	gent	gran	i	la	
possibilitat	nul·la	de	trobar	un	
geriatre	en	el	sistema	de	salut	
pública.	A	El	Salvador	rural,	una	
de	cada	tres	persones	adultes	més	
grans	de	60	anys	és	analfabeta,	el	
80%	no	té	pensió	i	milers	pateixen	
i	moren	per	malalties	que	tenen	
solució.	Així	mateix,	els	grans	
també	s’enfronten	a	problemes	de	
desocupació	a	partir	dels	45	anys	
-ja	que	és	usual	que	a	les	ofertes	
de	treball	publicades	als	diaris	
locals	s’estableixi	un	rang	d’edat	
límit	que	els	deixa	fora-	sinó	que	
també	encaren	el	repte	econòmic	
de	sobreviure	en	precàries	
circumstàncies.

El	gener	del	2021,	el	Ple	Legislatiu	
del	Salvador	va	aprovar	la	Llei	
Especial	per	a	la	Protecció	dels	
Drets	de	la	Persona	Adulta	Major.	
Aquesta	llei	d’interès	públic	té	
per	objecte	garantir,	protegir	i	
promoure	el	reconeixement,	ple	
gaudi	i	exercici	–en	condicions	
d’igualtat–	de	tots	els	drets	humans	
i	llibertats	fonamentals	de	la	
persona	adulta	gran.	

Aquesta	s’haurà	d’aplicar	per	
mitjà	de	polítiques,	plans,	
programes,	normatives	i	accions	
que	contribueixin	a	la	inclusió	de	
l’adult	gran,	que	és	aquella	persona	
de	seixanta	anys	o	més.		/	Eduard 
Balsebre/

+ info: 
En aquest enllaç es pot consultar la Llei Espe-

cial per a la Protecció dels Drets de la Persona 
Adulta Major aprovada a principis del 2021 a El 
Salvador: https://www.diariooficial.gob.sv/dia-

rios/do-2021/04-abril/22-04-2021.pdf

4





Com viu la gent gran el Covid-19 a El Salvador ?

Col·labora amb Huacal
Ens vols ajudar? Les accions de HUACAL, ong de solidaritat amb 
El Salvador, es fan realitat gràcies al suport de persones, admi-
nistracions i entitats, que ens donen suport. La teva contribució 
és molt important: https://www.huacalong.cat/botiga/

T’agrada la revista Nàhuat?
Si t’agrada, si us plau,  fes que arribi al màxim de persones, ens 
encantaria !!! Si no t’agrada, que creus que hauríem de canviar 

o millorar ? Pots escriure’ns amb els teus suggeriments o pro-
postes  a:  revistanahuat@huacalong.cat 

A	El	Salvador	es	calcula	que	hi	ha	poc	més	d’un	milió	de	
persones	més	grans	de	60	anys	i	només	200.00	tenen	algun	
nivell	de	pensió,	malauradament,	sempre	per	sota	dels	minin	
exigibles.	La	resta	d’adults	grans,	després	d’haver-ho	donat	tot	
en	la	seva	vida	per	la	seva	família,	comunitat,	municipi	i	país,	
estan	abandonats	i	descartats.	

Aquest	fet	fa	que	malgrat	la	seva	edat	hagin	de	“rebuscar-se”	
per	trobar	un	mitjà	per	sobreviure,	desenvolupant	qualsevol	
activitat	econòmica	informal	si	la	seva	situació	de	salut	ho	
permet.	La	pandèmia	del	Covid-19	ha	significat	un	enduriment	
de	les	seves	condicions	de	vida.	

Les	mesures	inicials	del	govern	de	Nayib	Bukele	enfront	de	
la	Covid-19	van	ser	extremes	i	tant	van	aixecar	suport	com	
oposició,	però	a	la	fi,	es	va	poder	veure	que	van	ser	en	general	
bones	a	l’obtenir	l’índex	de	contagis	i	morts	més	baix	de	
tot	el	continent.	L’empresa	privada	va	pressionar	per	posar	
l’economia	per	davant	de	la	vida	i	el	govern	va	prioritzar	la	
vida.	

Però,	acompanyant	aquestes	mesures	inicials	positives	que	
van	resultar	ser	globalment	bones,	també	es	van	donar	altres	
situacions	que	no	van	beneficiar	a	la	situació	de	la	gent	gran	
salvadorenca,	com	per	exemple,	el	descuit	en	l’atenció	integral	

de	les	persones	grans	amb	malalties	cròniques,	fet	que	va	
significar	un	augment	de	defuncions	i	un	empitjorament	en	
general	de	la	salut	de	tot	aquest	col·lectiu,	o	també,	la	no	
aplicació	dels	protocols	de	la	Covid-19	a	la	única	residència	
pública	de	gent	gran,	el	Centro	de	Atención	a	Ancianos	Sara	
Zaldívar,	que	va	representar	l’augment	de	defuncions	i	de	les	
complicacions	de	salut.	

Dos	aspectes	més	han	incidit	negativament	en	el	conjunt	
de	la	gent	gran,	una	primera,	el	“encierro”,	la	quarantena,	va	
impedir	que	les	persones	grans	poguessin	fer	ús	dels	seus	
mitjans	habituals	per	sobreviure,	el	que	va	empitjorar	la	seva	
fràgil	economia	i	salut,	i,	una	segona,	els	problemes	de	salut	
mental	generats	pel	tancament,	la	por	o	la	discriminació	i	
estigmatització	com	a	portadors	del	virus.	D’altra	banda,	
podem	afirmar	que	en	l’aplicació	de	la	vacuna,	la	gent	gran	ha	
estat	atesa	amb	prioritat,	qualitat,	higiene,	calidesa	en	l’atenció,	
informació	oportuna	i	rapidesa,	fent	que	aquesta	mesura	
bàsica	de	protecció	davant	la	Covid-19	hagi	estat	beneficiosa	
pel	conjunt	de	la	gent	gran.		

El	Covid-19	segueix,	i	fins	i	tot	amb	la	vacuna,	cal	protegir	la	
gent	gran,	i	al	mateix	temps,	cal	seguir	lluitant	per	la	nostra/
seva	dignitat	integral	i	multidimensional	amb	creativitat	i	sense	
donar	un	pas	enrere.	/	Emilio Espín	/	

La	vida	a	les	comunitats	rurals	/	Marc	Espín	-	Ong	Descartados
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Així abandona El Salvador a les dones grans
A El Salvador, l’esperança de vida de 
les dones és superior a la dels homes 
per més de vuit anys. Això no implica, 
però, que les condicions per a la seva 
supervivència siguin millors. Per 
contra, el simple fet d’haver nascut 
dones imposa circumstàncies que 
marquen una profunda bretxa de 
desigualtat respecte dels homes. 

Amb	l’edat,	la	disparitat	es	fa	encara	
més	evident:	menor	cobertura	del	
sistema	de	pensions,	salaris	i	pensions	
més	baixos,	més	traves	en	l’accés	als	
serveis	de	salut,	desigualtat	en	el	dret	
a	la	propietat	a	favor	de	l’home,	i	més	
taxa	d’analfabetisme.	A	més,	les	dones	
adultes	grans	tenen	problemes	exclusius	
del	gènere,	com	l’abandonament	del	
cònjuge	i	els	fills,	la	violència	física	i	
psicològica	o	el	suport	en	solitari	de	
les	càrregues	domèstiques	i	familiars,	
que	inclouen	la	manutenció	i	cura	
de	fills	i	néts,	sovint	malalts	o	amb	
alguna	discapacitat.	La	crisi	per	la	
pandèmia	de	covid-19	ha	afectat	en	
gran	manera	les	persones	adultes	grans	
per	ser,	en	general,	un	grup	d’alt	risc.	La	
vulnerabilitat	ha	estat	encara	més	gran	
per	als	que	vivien	del	comerç	informal;	
la	quarantena	obligatòria	els	va	tancar	a	
casa	sense	possibilitat	de	guanyar	diners	
per	comprar	menjar,	medicines	o	ni	tan	
sols	màscares	i	alcohol	en	gel.	

L’impacte	sobre	les	dones	ha	estat	
desproporcionat	a	causa	de	la	
sobrecàrrega	de	treball	domèstic	i	de	
cures	no	remunerades.	Les	desigualtats	
de	gènere	s’han	incrementat	encara	
més	a	les	llars	de	menors	ingressos,	on	
no	tenir	accés	a	salut,	aigua	potable	i	
sanejament,	així	com	viure	en	condicions	
d’amuntegament	i	en	habitatges	amb	
materials	inadequats,	genera	més	
pressió	en	la	realització	de	aquestes	
activitats.		Tot	i	que	és	indiscutible	que	
la	pandèmia	ha	complicat	la	vida	de	
les	persones	grans	i,	particularment,	
de	les	dones	de	més	de	60	anys,	
l’abandonament	d’aquesta	població	
no	és	una	novetat	a	El	Salvador.	Així	ho	
testifica	el	llibre	Descartados	(2017),	del	
periodista,	professor	i	cooperant	Marc	
Espín,	que	va	investigar	durant	dos	anys	
la	desigualtat	en	les	persones	adultes	

més	grans	del	país.	

Marc	va	visitar	més	de	50	llars	de	
persones	grans	a	15	comunitats	rurals	
de	la	regió	salvadorenca	del	Bajo	Lempa,	
a	l’orient	del	país.	Com	a	resultat	de	les	
seves	investigacions,	va	detectar	cinc	
àrees	en	què	es	manifesten	la	pobresa	i	
l’exclusió	de	la	gent	gran	a	El	Salvador	i	
Centreamèrica:	ingressos,	salut,	hàbitat,	
educació	i	violència.	El	seu	treball	
permet	analitzar	com	afecta	aquesta	
realitat,	particularment,	les	dones	
adultes	grans.	

Ingressos 
A	tot	El	Salvador,	fins	al	2020	només	
el	44.4	%	de	les	persones	amb	una	
ocupació	formal	eren	dones.	I	sense	
accés	a	una	feina	les	possibilitats	
d’obtenir	una	pensió	que	garanteixi	
un	ingrés	a	la	tercera	edat	són	nul·les.	
Només	una	de	cada	cinc	persones	grans	
rep	algun	tipus	de	pensió,	que	en	alguns	
casos	és	de	$50	mensuals.	A	l’àrea	rural,	
el	treball	és	escàs,	informal,	inestable	
i	mal	pagat.	Ser	dona	introdueix	una	
variable	que	marca	una	important	bretxa	
de	desigualtat:	per	a	moltes	el	treball	
que	els	ha	tocat	exercir	és	el	de	cures.	
Per	ser	considerat	un	acte	d’amor,	no	és	
remunerat	ni	té	descans.	

Salut 
L’impacte	d’haver	tingut	un	cicle	de	vida	
amb	més	desavantatges	i	discriminació,	
així	com	una	menor	participació	en	el	
mercat	laboral,	afecta	directament	la	
qualitat	de	vida	de	les	dones	durant	la	
vellesa.	És	en	aquesta	etapa	quan	es	
redueix	dràsticament	la	qualitat	de	vida	
per	malalties	com	la	ceguesa,	la	sordesa,	
l’artritis,	el	còlon	irritable,	la	hipertensió,	
l’anèmia	i	altres	malalties	infeccioses,	
parasitàries	i	al·lèrgiques.	A	això	cal	
sumar-hi	que	hi	ha	un	accés	escàs	als	
serveis	de	salut	especialitzats,	la	qual	
cosa	redueix	l’esperança	de	vida	(77.44	
anys	les	dones	i	68.3	els	homes).	A	més,	a	
El	Salvador,	és	habitual	que	les	persones	
grans	més	pobres	no	rebin	diagnòstic	ni	
tractaments	mèdics.	

Hàbitat 
La	meitat	de	famílies	salvadorenyes	
no	són	propietàries	de	l’espai	que	

habita	i	prop	de	150	mil	resideixen	en	
propietats	prestades,	sense	garanties	
de	permanència.	Més	de	400	mil	
habitatges	al	país	presenten	mancances	
essencials	per	a	l’habitabilitat	degut	
a	la	inseguretat	de	la	construcció,	la	
baixa	qualitat	dels	materials	o	la	manca	
de	serveis	sanitaris,	aigua	corrent	o	
electricitat.	El	67%	d’aquestes	cases	es	
concentra	a	l’àrea	rural,	de	vegades	a	
zones	aïllades	i	de	difícil	accés.	Una	de	
cada	tres	llars	rurals	viu	amuntegada.	En	
aquest	hàbitat	hostil,	les	persones	grans	
pobres	són	especialment	vulnerables.	
Del	total	de	propietats	registrades	a	El	
Salvador	fins	al	juliol	del	2020,	el	42.8	%	
estaven	a	nom	de	dones.	

Educació 
La	taxa	d’analfabetisme	més	gran	a	
El	Salvador	correspon	a	les	persones	
adultes	grans	i	el	66.5	%	són	dones.	El	
problema	és	més	gran	a	les	zones	rurals,	
malgrat	els	esforços	governamentals	
per	reduir-lo	entre	la	població	adulta	
més	gran.	En	aquest	fracas	incideixen	
almenys	quatre	motius:	inversió	
insuficient,	poca	professionalització	
dels	alfabetitzadors,	discontinuïtat	dels	
programes	i	absència	d’un	mètode	
d’ensenyament	que	tingui	en	compte	
les	dificultats	d’aprenentatge	dels	adults	
grans,	així	com	les	seves	discapacitats,	
malalties,	escassetat	de	recursos	i	
inconstància.	Per	a	les	dones,	accedir	
a	l’educació	és	gairebé	un	privilegi,	ja	
que	se	les	assigna	a	les	feines	de	cura	o	
han	d’abandonar	l’escola	en	quedar-se	
embarassades.	

Violència 
Tot	i	que	a	El	Salvador	la	violència	
homicida	cobra	més	vides	d’homes	que	
de	dones,	els	diferents	tipus	de	violència	
de	gènere	que	pateixen	les	dones	al	llarg	
de	la	seva	vida	són	les	grans	causes	de	
la	desigualtat	que	defineix	la	vellesa.	
Des	de	privar	les	nenes	d’educació,	
passant	pel	nul	accés	a	la	salut	sexual	
i	reproductiva,	fins	a	la	imposició	del	
silenci	i	la	normalització	de	pràctiques	
masclistes	que	es	consideren	obligades	
a	suportar.	El	90%	de	les	violacions	a	
menors	queda	a	la	impunitat.	/	María Luz 
Nóchez /	
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Primer va ser el títol d’un llibre 
fotoperiodístic i una exposició, 
després un sistema artesanal 
d’apadrinament de persones adultes 
grans, i ara una ONGD

El	dia	que	Emilio	Espín	va	trucar	per	
telèfon	al	seu	fill	Marc	des	de	El	Salvador,	
poc	o	res	podien	imaginar	cap	dels	dos	
que	estaven	a	punt	de	plantar	la	llavor	
sobre	la	qual	es	gestaria	un	projecte	
que	creixeria	prou	per	donar	lloc	a	un	
altre	encara	més	gran.	Tan	gran	com	
les	persones	adultes	més	grans	d’El	
Salvador	i	Centreamèrica,	aquest	és	
l’origen,	l’essència	i	el	motiu	de	lluita	de	
Descartados,	una	iniciativa	sense	ànim	
de	lucre	que	va	començar	com	un	crit	
d’auxili	per	fer	visible	una	dura	realitat	
i	s’ha	convertit	quatre	anys	després	en	
una	ONGD.	Va	començar	a	caminar	el	
març	passat,	però	ja	té	una	llarga	història	
per	explicar.

Corria	l’any	2016	i	va	sonar	el	telèfon.	
Espín	pare	ja	feia	35	anys	que	vivia	a	El	
Salvador	dedicat	a	la	lluita	per	la	justícia	
social.	Els	darrers	15,	s’havia	centrat	en	
la	lluita	pels	drets	de	la	gent	gran,	un	
col·lectiu	abandonat	i	oblidat	al	país.	
Ja	havia	aconseguit	teixir	xarxes	de	
diverses	associacions	d’ajuda	als	adults	
grans,	i	ja	era	coordinador	de	la	coalició	
nacional	per	la	dignitat	de	la	gent	gran,	
l’entitat	més	representativa	d’aquest	

col·lectiu	a	El	Salvador.

Tres	de	cada	quatre	persones	grans	a	
El	Salvador	no	tenen	pensió	i	es	veuen	
obligades	a	viure	de	la	caritat	o	de	la	
família.	A	més,	el 50% dels salvadorencs 
en l’àmbit rural estan per sota del 
llindar de la pobresa, de manera que 
molts fills no es poden fer càrrec dels 
ancians. Però les dades són fredes i no 
calen.

Una trucada
“El	meu	pare	deia	que	amb	informes	no	
aconseguiria	moure	consciències,	però	
que	un	llibre	de	fotografies,	en	canvi,	
ajudaria	a	arribar	a	la	ment	i	al	cor.	Em	va	
preguntar	si	coneixia	algú	que	pogués	
fer	aquesta	feina	i	si	podia	guiar-lo”,	
recorda	el	Marc,	periodista	i	professor	
de	la	UAB.	Ell	estava	acabant	un	màster	
i	es	va	oferir	per	fer	la	feina.	Havia	viscut	
més	d’una	dècada	a	Centreamèrica,	i	va	
decidir	tornar-hi,	però	aquesta	vegada	
al	Bajo	Lempa	i	amb	una	missió:	dur	a	
terme	una	investigació	sobre	la	situació	
dels	grans	descartats	de	la	societat	a	El	
Salvador,	la	gent	gran.

La	pionera	i	autogestionada	Associació	
Rural	de	la	Tercera	Edat	(ARTE)	de	San	
Carlos	Lempa,	que	brinda	formació,	
prevenció	en	salut,	activitats	culturals	
i	treballa	l’apoderament	a	l’àrea	rural	
del	Bajo	Lempa,	va	seleccionar	gairebé	

un	centenar	de	persones	grans	de	15	
comunitats	rurals	de	Tecoluca	en	situació	
d’abandonament	amb	les	què	en	Marc	
va	conviure	i	va	treballar	durant	un	any.

Així	va	néixer	Descartados,	un	projecte	
fotoperiodístic	sense	ànim	de	lucre	
que	es	va	materialitzar	el	2017	amb	la	
publicació	d’un	llibre	i	una	exposició	
itinerant	a	partir	de	15	retrats,	els	
que	representaven	millor	la	diversitat	
d’expressions	de	la	pobresa	i	l’exclusió	
social	en	ingressos	,	salut,	hàbitat,	
educació	i	desigualtat	de	gènere.

L’èxit	del	projecte	va	superar	amb	escreix	
les	expectatives	i	va	avivar	nous	reptes.	

“Vam	fer	aquest	projecte	pensant	en	el	
periodisme	de	transformació	social,	però	
em	semblava	que	no	n’hi	havia	prou.	
Volíem	incidir	directament	en	la	realitat”,	
explica	Marc.	I	així	va	ser	com	Marc	va	
traspassar	les	fronteres	del	periodisme	
per	liderar	com	a	ideòleg	un	projecte	
de	cooperació	pioner	per	apadrinar	
persones	grans.

Estirant	familiars	i	amics,	es	van	muntar	
grups	de	12	persones	que	aportessin	
cadascun	100	euros	per	apadrinar	un	avi	
a	El	Salvador.	

En	pocs	mesos,	el	Marc,	els	seus	amics	i	
familiars,	(segueix a la pàg.10)	

Descartados, un crit d’auxili per la dignitat de les 
nostres persones grans

Trobada	amb	l’associació	ARTE	/	Focal	photo
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El 80% dels i de les 
salvadorenques
que	tenen	més	de	65	anys	no	tenen	
ni	una	pensió	ni	un	salari	com	a	font	
d’ingrés	segons	l’informe	“Present	i	Futur	
de	la	Protecció	Social	a	Amèrica	Llatina”,	
difós	per	l’Organització	Internacional	del	
Treball	(OIT)	.	

La Fundació CORDES
treballa	per	aconseguir	un	canvi	cultural	
de	tota	la	població	sobre	la	valoració	i	
el	tracte	envers	les	dones	i	els	homes	
que	tenen	més	de	60	anys.	Promou	
l’organització	de	la	gent	gran	a	nivell	
comunitari,	municipal,	nacional	i	
internacional	així	com	fomenta	la	seva	
participació.

El Salvador té el 
creixement poblacional 
més baix 
d’Amèrica	Central.	La	població	
començarà	a	caure	per	la	reducció	
del	nivell	de	fertilitat	i	un	procés	
d’envelliment.	La	disminució	de	població	
serà	la	més	alta	d’Amèrica	Llatina.

Leyendas de mi pueblo
La	Casa	de	la	Cultura	de	Guadalupe,	
a	San	Vicente,	va	editar	un	llibre	que	
rescata	la	tradició	oral	del	municipi,	
les	llegendes.	Es	va	entrevistar	a		la	
gent	gran	de	la	comunitat	que	varen	
explicar	les	seves	vivències.	És	així	com	
es	va	donar	vida	a	aquest	llibre	amb	15	
llegendes	pròpies.

El Consejo Nacional 
Integral de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAIPAM)	s’ha	creat	en	el	marc	de	la	
nova	Llei	Especial	per	a	la	Protecció	dels	
Drets	de	la	Persona	Adulta	Major	per	
tal	d’impulsar	les	polítiques	i	accions	
integrals	pels	drets	de	la	gent	gran.

La Coalicion Nacional 
por la Dignidad de las 
personas mayores 
busca	sensibilitzar	la	societat	sobre	la	
greu	situació	que	viuen	les	persones	
grans	i	per	això	treballa	en	la	formació,	
organització,	unitat	i	lluita	de	la	gent	
gran.

El samovar de plata 
(UCA,	2014)	de	la	santaneca	Ana	
del	Carmen	Álvarez,	escriptora	i	
excatedràtica,	ens	porta	a	descobrir	en	
23	històries	que	tenen	lloc	en	un	lapse	
de	140	anys	els	relats	de	la	seva	àvia	i	
les	seves	pròpies	vivències		al	llarg	de	la	
seva	vida.

Donde no estén ustedes
(Tusquets	Editores,	2003)	obra	de	
Horacio	Castellanos	Moya,	narra	uns	dies	
a	la	vida	del	salvadorenc	Alberto	Aragón	
que	intenta	refer	la	seva	vida,	marcada	
per	l’alcoholisme,	la	vellesa	i	els	fracassos	
polítics	i	amorosos.	Tot	i	això,	a	Mèxic,	
mor	després	d’una	profunda	crisi	i	el	
desolat	deambular	per	cantines.	

La Asociación Rural de la 
Tercera Edad (ARTE) 
desenvolupa	capacitats,	organització	i	
apoderament	que	permeti	a	la	població	
adulta	major	del	municipi	de	Tecoluca	
(San	Vicente)	el	reconeixement	dels	seus	
drets	i	la	millora	de	la	seva	qualitat	de	
vida,	així	com,	de	la	seva	comunitat.

9Nahuat
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i	amics	d’aquests,	van	aconseguir	
muntar	12	apadrinaments.	L’aportació	
per	persona	era	mínima	(menys	de	
10	euros	al	mes),	però	els	1.200-1.300	
euros	anuals	que	des	de	llavors	recull	
cada	grup	ha	estat	i	és	una	gran	ajuda	
per	als	ancians	salvadorencs.	Tant,	que	
tothom	es	va	quedar	amb	ganes	de	
més.	Si	havien	aconseguit	millorar	les	
condicions	de	vida	de	12	avis,	com	no	
ajudar-ne	més?”.

Pels seus drets

En	els	darrers	dos	anys,	les	lamentables	
condicions	de	vida	de	les	persones	
adultes	grans	s’han	agreujat	amb	
la	pandèmia	i	la	conseqüent	crisi	
econòmica.	D’altra	banda,	la	lluita	de	
les	organitzacions	salvadorenyes,	amb	
Espín	pare	al	capdavant,	han	contribuït	
a	conquerir	un	nou	marc	jurídic	que	per	
fi	reconeix	els	drets	d’aquest	col·lectiu	
d’adults	més	grans	a	El	Salvador,	encara	
que	el	seu	compliment	efectiu	no	està	
garantit.		Dos	motius	de	pes	per	donar	
una	altra	empenta	a	aquell	projecte	
fotoperiodístic	inicial	sense	ànim	de	
lucre	que	va	derivar	en	un	sistema	

artesanal	d’apadrinament	pioner	per	a	
gent	gran.

La	maquinària	es	va	posar	en	marxa	
amb	el	suport	i	l’impuls	de	la	Fundació	
CORDES,	l’Associació	Rural	per	a	
la	Tercera	Edat	(ARTE)	i	la	Coalició	
Nacional	per	a	la	Dignitat	de	la	Gent	
Gran	a	El	Salvador.	I	l’engranatge	va	
fer	rodar	imparable	mogut	per	un	
equip	de	voluntàries	de	diferents	
àrees	professionals	i	de	diferents	
països	(Espanya,	Suïssa,	El	Salvador,	
Colòmbia...).	

“Hem	fundat	l’Associació	Descartados	
por	la	Dignidad	de	las	personas	mayores	
per	contribuir	a	millorar	les	condicions	
de	vida	i	la	dignitat	integral	de	les	
persones	adultes	grans	a	Centreamèrica”,	
explica	la	nova	ONGD	a	la	seva	
presentació	a	Facebook.

Descartados	es	va	obrir	pas	des	del	
silenci	com	una	trucada	d’auxili,	va	
traspassar	les	fronteres	i	ha	tornat	
convertit	en	un	crit	de	guerra	per	
reivindicar	allò	que	pertany	al	col·lectiu	
de	les	persones	adultes	més	grans:	els	
seus	drets.	/ Inma Santos /

Marc	Espín	amb	la	primera	apadrinada	/	Focal	photo
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Sortegem 2 
exemplars del llibre 

“Descartados” 
entre els i les 

seguidors/es de la 
Revista Nàhuat. 

Punt de llibre

Arturo	Ambrogi	(1874-1936),	va	ser	un	
escriptor	que	posseïa	la	tan	rara	facultat	
de	la	fina	escriptura,	però	sobretot,	aquest	
salvadorenc	d’entre-segles,	va	ser	tant	
un	cronista	excepcional	com	un	viatger	
incansable,	un	cosmopolita	en	el	més	
extens	sentit	del	terme.

És	considerat	el	millor	cronista	en	la	història	
de	la	literatura	salvadorenca.	El	seu	estil	és	
qualificat	com	a	rigorós,	precís	i	elegant;	a	
banda	que	recorria	a	la	ironia	en	ocasions,	
i	es	distingia	com	un	bon	retratista	de	
personalitats.	La	seva	ploma	es	va	forjar	a	les	
redaccions	de	prestigiosos	diaris	com	La Ley	
de	Santiago	de	Xile	i	El Nacional	de	Buenos	
Aires.

Va	ser	amic	de	Rubén	Darío,	de	Leopoldo	
Lugones,	d’Enrique	Gómez	Carrillo,	però	
també	va	compartir	aventures	amb	José	
Ingenieros	i	va	conèixer	Paul	Groussac	
(mestre	de	Darío	i	de	Jorge	Luis	Borges).	
Va	viatjar	per	Europa,	va	creuar	el	Canal	
de	Suez	i	va	escriure	les	seves	impressions	
sobre	el	Japó	i	la	Xina.	No	és	aventurat	

dir,	doncs,	que	Ambrogi	va	ser	el	primer	
escriptor	cosmopolita	d’El	Salvador	–i	
probablement	el	més	informat	del	seu	
temps.

L’any	1996,	sota	el	títol	de	Crónicas,	i	amb	
l’auspici	del	Consejo	nacional	para	la	Cultura	
y	el	Arte,	es	va	publicar	un	conjunt	de	breus	
escrits	(24	en	total)	procedents	de	tres	dels	
seus	treballs	principals:	Crónicas marchitas	
(1916),	Marginales de la vida	(1912)	i	
Muestrario	(1955).	Tot	plegat,	l’obra	és	un	
recompte	de	relats	de	vida	de	l’escriptor	
en	el	seu	pelegrinatge	pel	món,	però	
principalment	un	recull	de	trobades	amb	
personalitats	excel·lents	de	la	literatura	i	l’art	
llatinoamericà.

Entre	poetes	i	escriptors,	aventures	i	
anècdotes,	artistes	i	ciutats,	descobrirem	
uns	relats	que	ens	emocionaran.	Les	
cròniques	són	exquisides	i	la	seva	prosa	
encantadora.	Una	obra	imprescindible	que	
dibuixa	la	riquesa	intel·lectual	i	artística	de	
principis	del	segle	XX.

Crónicas de Arturo Ambrogi 

Ben a prop 

de	casa	podeu	trobar	
aquesta	obra	gràcies	
al	Servei	de	prèstec	

interbibliotecari	de	la	
Xarxa	de	Biblioteques	de	

Barcelona

Un llibre fotoperiodístic del professor i periodista Marc Espin, que 
documenta les condicions de vida de la gent gran en situació de 
pobresa i exclusió a El Salvador rural.  



Entrevista a Emilio Espin

Nahuat

Els adults grans, la gent gran, són els 
grans desconeguts (oblidats?) de la 
societat salvadorenca. Com pot ser 
que en ple segle XXI ens trobem amb 
aquesta situació?

És	un	problema	tant	d’informació,	com	
de	formació	i	de	voluntat	política.	També	
d’apoderament	de	la	gent	gran	i	de	les	
persones	amb	discapacitats.

Què reclamen els adults grans al 
govern i a la resta d’actors de la societat 
salvadorenca?

Ës	una	reclamació	ben	clara:		Dignitat	
multidimensional.	Dignitat	en	
oportunitats	d’ingressos,	dignitat	en	
la	pensió	bàsica	universal,	dignitat	
en	l’atenció	integral	en	salut	amb	
enfocament	gerontogeriàtric,	dignitat	en	
la	recreació,	en	la	formació,	en	els	serveis	
de	cures	de	qualitat…

S’estan produint canvis, a millor o a 
pitjor, en els darrers anys?

Comptem	amb	diverses	legislacions	
internacionals	i	nacionals	positives	
que	hem	conquerit	després	d’anys	de	
lluita,	però	no	s’apliquen,	ni	es	compta	
amb	reglaments	d’implementació	i	
especialment,	no	existeix	un	pressupost	
suficient	per	fer	acomplir	aquestes	
normatives	i	fer	realitat	els	drets	de	la	
gent	gran.	

En	el	fons,	aquest	incompliment	de	

la	pròpia	legislació		i	aquesta	manca	
de	prioritzar		els	drets	i	la	dignitat	de	
les	persones	i	grups	més	vulnerables,	
es	produeix	per	la	priorització	de	
l’estat	envers	altres	temes	com	són	
les		infraestructures	físiques,	les	forces	
armades		i	la	manca	de	voluntat	política.	

Durant	el	bipartidisme	(ARENA-FMLN)		
es	va	aconseguir	que	s’aprovessin	lleis	
internacionals	i	nacionals	respectuoses	
amb	aquest	drets,	i	què	podríem	definir	
com	“bones”	lleis,		acompanyades	
sempre	amb	la	nostra	pressió	creativa	i	
intel·ligent,	però	mai	no	es	van	aplicar.

Què pot fer un lector de la revista 
Nàhuat per contribuir a la dignitat dels 
adults grans a El Salvador? 

Prendre	consciència	de	l’abandonament	
i	exclusió	a	tot	nivell	que	viuen	milers	e	
persones	grans	en	aquest	país.

Comprendre	que	allò	que	no	aconseguim	
conquerir	avui	tots	JUNTS,	ho	patiran	les	
futures	generacions	demà	i	multiplicat.	És	
imprescindible	donar	a	conèixer	aquesta	
realitat.	

Des	d’Espanya	es	pot	ajudar	a	la	gent	
gran	salvadorenca	recolzant	el	treball	
d’associacions	honestes	i	compromeses	
com	l’Ong	Descartados,	que	té	seu	a	
Barcelona	i	té	projectes	a	El	Salvador.	Es	
poden	fer	donacions	o	participar	com	
a	voluntaris.	Aquesta	és	la	seva	web:	
https://descartados.org/

Em dic Emilio Espin, 
espanyol, francès i 
salvadorenc.  Sóc el 
Coordinador nacional 
de la Coalicion por la 
Dignidad de las personas 
mayores i també 
coordinador nacional 
del Programa Global de 
Inclusion de las personas 
con Discapacidad en la 
gestion de riesgos en El
Salvador.  Visc a El 
Salvador.

Porto prop de 40 anys de 
la meva vida a Amèrica 
Central i amb més 
estabilitat a El Salvador.  
M’apassiona poder servir 
les persones i els grups 
humans més vulnerables, 
també m’agrada l’esport, 
la comunicació amb les 
persones, la música i una 
bona literatura, així com 
monitoritzar la situació 
integral dels continents i 
països del món. 

Campanya	de	suport	impulsada	per	l’ong	Descartados12


