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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

Imatges propietat de Huacal 
menys la imatge de la portada 
obra de Tatoperez d’un mural 
d’Izalco Creative Commons (CC).

____________________________

Volem agrair a les desenes de 
persones que ens donen suport i 
participen i impulsen el conjunt 
d’accions que s’han desenvolupat 
aquest any, i demanem disculpes 
d’avançat pels oblits: Adelmar 
Ramírez, Andreu Oliva, Anna 
Serrano, Arnau Baulenas, Carlos 
Cañas Dinarte, Carlos Henriquez 
Consalvi, Carme Mir, Carme 
Valls, Cristina Estrada, Cynthia de 
Córtez, Dina Rodríguez, Dolors 
Saladrigas, Eduard Balsebre, 
Enric Rivera Blasco, Esperanza 
Pérez, Eusebio Argueta, Evelyn 
Romero, Fayna Nieves, Fina Rubio, 
Francisco Mena Sandoval, Gema 
Barbero, Gloria Guzmán, Hector 
Recinos, Irantzu Mendia, Israel 
Hernández, Javier Camino, Javier 
Clarés, Jeanette Noltenius, Jordi 
Oriola, Jordi Reynés, José Ramon 
Juániz, Josep Callís, Josué Andrés 
Moz, Laura Castillón, Loli Párraga, 
Lluis Moreno, Manel Vila, Marta 
Menjivar, Marta Nin, Mauricio 
Orellana, Montse Mir, Núria 
Martinez-Vernis, Núria Maymó, 
Núria Mir, Paola Guerrero, Paula 
Soro, Robert Soro, Roc Pons, 
Rolando González, Rosa Sànchez 
Girona, Sonia Chicas, Susana 
Reyes, Tania Primavera, Teresa 
Garcia, Verònica Martínez, Virginia 
Fusté, Yanery Méndez i molts/es 
altres.

Compromís amb el nou Pla 
Estratègic 2022-2027 

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, administracions
i entitats, que ens donen suport. La teva contribució és molt important: 

https://www.huacalong.cat/

Aquest any 2022 hem iniciat el 
desenvolupament del nostre Pla 

Estratègic 2022-2027 (que es pot 
consultar a la web: www.huacalong.
cat) que fonamenta la nostra actuació 
en un enfocament de gènere i basat 
en drets humans (EGyBDH) com 
a marc conceptual orientat a la 
promoció i la protecció dels Drets 
Humans amb especial èmfasi als Drets 
Humans de les dones, que inclouen 
de manera clara i inapel·lable, els 
drets sexuals i reproductius i el dret a 
viure sense violències masclistes. Des 
d’aquest posicionament de partida es 
despleguen la missió, la visió, els valors 
i les línies estratègiques d’actuació de 
l’organització. Aquests valors també es 
troben presents en el nostre Codi ètic 
que treballem tant a nivell intern com 
extern (web: www.huacalong.cat).

A dia d’avui la nostra entitat està 
conformada tant per membres 

nascuts a El Salvador arribats a la 
nostra ciutat en els darrers anys com 
per membres nascuts a Catalunya 
amb experiència amb la solidaritat 
i la cooperació amb aquest país. La 
nostra associació està formada per 
una Junta directiva de tres membres 
(voluntàries), un equip assessor 
format per set persones (voluntàries, 
que vetllen per la qualitat i la 
professionalitat dels projectes a més 
de tenir funcions de representació 
a Catalunya i El Salvador), un equip 
tècnic i administratiu format aquest 
2022 per tres persones (contractades) i 
un equip de comunicació (format per 
persones voluntàries que vetllen per les 
eines de difusió - revista i butlletins- i 
per les nostres xarxes socials). També, 
hem comptat aquest any amb el suport 
d’una assessoria per tal de garantir la 
bona gestió fiscal, laboral i comptable, 
així com d’empreses auditores i 
avaluadores externes en dos dels 
projectes internacionals de cooperació. 
Per últim, hem tingut un alumne en 

pràctiques de la Fundació Surt per a 
l’elaboració  de la Guia de recursos per 
oferir una primera acollida a les persones 
estrangeres nouvingudes a Barcelona (El 
Izote).

Comptem amb els nostres associats 
(44 a la darrera assemblea al 

desembre de 2021) i 38 persones d’altres 
entitats o de la comunitat salvadorenca 
que s’incorporen habitualment en 
l’organització d’esdeveniments.

Durant l’any 2022 hem rebut 
subvencions i fons de l’Ajuntament 

de Barcelona, de l’Ajuntament de 
Terrassa, de la Diputació de Barcelona, 
de Barcelona Activa - Servei d’Ocupació 
de Catalunya, del Col·legi de Treball 
Social de Catalunya, d’entitats 
participants a la Xarxa de LIteratura 
Salvadorenya de Barcelona, de la 
diàspora salvadorenca i de les persones 
sòcies, i hem rebut el suport de més 
d’una trentena d’institucions i serveis 
de Catalunya, Espanya, El Salvador 
i Estats Units en l’organització de les 
nostres activitats.

L’import total dels ingressos d’aquest 
any 2022 han estat 118.378,89€. El 

93,52% d’aquests ingressos s’ha dedicat 
al desenvolupament dels projectes 
i accions objecte de l’associació i, 
únicament, un 6,48% a despeses per dur 
a terme l’activitat habitual de l’entitat. 

Projectes de cooperació internacional i 
d’educació i sensibilització 2022

A continuació detallem els principals 
projectes desenvolupats tant en 

el camp de la cooperació a El Salvador 
com en els camps de l’educació i la 
formació, l’interculturalitat, el treball en 
xarxa i l’atenció comunitària a Catalunya.  
En total, 1.171 persones han estat 
directament ateses o s’han format en 
els nostres projectes, mentre que les 
nostres accions han arribat d’altres 
maneres a 12.366 persones.
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HUACAL va néixer l’any 1993 a 
Barcelona per donar suport als 

esforços, els projectes i les il·lusions de la 
gent i les organitzacions de El Salvador 
que estaven treballant, un cop finalitzada 
la guerra civil, per reconstruir el seu futur 
en pau i amb condicions de dignitat i 
justícia social. Així, just un any després 
de que finalitzés el conflicte armat a 
aquest país (1980-1992) va tenir lloc la 
nostra primera intervenció donant suport 
a la Comunidad de Santa Fe (municipi 
de San Francisco Javier, departament 
d’Usulután), un repoblament de 44 
famílies desplaçades forçosament durant 
el conflicte armat.

Durant més de quinze anys i en 
col·laboració amb les estructures 

organitzatives pròpies de la comunitat, es 
van dur a terme projectes de capacitació 
i formació, serveis i infraestructures 
comunitàries, beques escolars, formació 
de dones, enllumenat de la comunitat; 
l’accés al pou d’aigua, reforestació 
de les parcel·les amb arbres fruiters, 
Escola infantil, etc. A partir de l’any 
2006, es va iniciar una relació de 
col·laboració amb el Comitè Nacional 
de Dones Cooperativistes de CONFRAS 
(Confederació de Federacions de la 
Reforma Agrària Salvadorenca), donant 
suport al seu programa d’enfortiment de 
capacitats organitzatives, productives i de 
lideratge fins a la creació de l’Associació 
Agropecuària “Mujeres Produciendo la 
Tierra” (AMSATI).

Des de l’any 2009, es va prioritzar 
la intervenció amb joves –

prioritàriament amb dones- per prevenir 
la seva incorporació a les “maras” o 
bandes delictives establint relacions 
de col·laboració amb contraparts locals 
amb una àmplia experiència en l’àmbit 
de la violència juvenil, com és el cas 
de Tiempos Nuevos Teatro (TNT), 
amb qui en el període 2009-2010, van 
desenvolupar el projecte “Art per a la 
convivència social” i amb qui des del 2016 
i fins el 2021 varem desenvolupar diverses 
intervencions amb dones joves privades 
de llibertat en el Centre per a la Inserció 
Social Femení que va culminar amb la Gira 
de l’Ensamble LiberArte durant l’any 
2021 per Barcelona, Catalunya i la resta 
d’Espanya.

La transversalització i globalització de 
les vulneracions dels drets humans ens 

ha impulsat a promoure intervencions 
específiques a Catalunya sobre el 
fenomen de la violència juvenil (bandes 
llatines a Catalunya) en els anys 2009, 
2011, 2013, 2017 i 2021. En una primera 
aproximació a aquest anàlisi estructural, el 
2009, vam projectar al CCCB de Barcelona 
“La vida loca”, el documental del director 
Christian Poveda, el 2011, es van dur a 
terme els tallers “Maras i bandes llatines: 
com explicar la complexitat”, al Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, al 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” , ea 2017 les 
jornades “Maras a Amèrica Central vs. 
bandes llatines a Catalunya”, i a l’any 
2021, l’Escola Amparo Casamalhuapa 
de Barcelona va impulsar el Seminari: 
“Maras salvadoreñas. Analizando la 
complejidad. Buscando otras miradas”. 

Des de l’any 2016 Huacal ha organitzat 
diferents accions de suport a 

entitats i persones que treballen per la 
despenalització de l’avortament a El 
Salvador. També, l’any 2017 van presentar 
una ponència al II Foro sobre Violencias 
Urbanas “Ciudades de Paz” de Madrid 
sobre cultura de pau i justícia restaurativa.

Huacal també ha participat de forma 
activa en xarxes de caire local 

o internacional, com és el cas de la 
plataforma “Mirades Solidàries cap a 
Amèrica Central”, on va impulsar les 
Jornades “Impacte de la mineria a 
l’Amèrica Central i Mèxic” o les Fires per 
a la Transformació Social, la Xarxa de 
Literatura Salvadorenya a Barcelona que 
ha impulsat des del 2018 o com la tot just 
creada “Mesa por la paz, los derechos 
humanos y la erradicación de la violencia 
en El Salvador”.

Les seves accions de sensibilització es 
desenvolupen arreu de Catalunya o 

d’Espanya i podem destacar diverses 
accions a Terrassa, Rubí (com va estar 
la 1a Mostra de Cinema d’Amèrica 
Central a Rubí 2021), l’Hospitalet 
de Llobregat, Parets del Vallès (Fira 
de Solidaritat),Castelldefels, Mataró, 
Igualada, València, Madrid, Bilbao o Lleida.

29 anys de solidaritat amb El 
Salvador i Amèrica Central
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Des de maig del 2021 i fins a juny del 
2022 es va desenvolupar el projecte 

“Les ferides obertes del Salvador. Veritat, 
justícia i reparació” que va tenir el seu 
punt més detacat amb la celebració a 
Barcelona els dies 26, 27, 28, 29 i 30 d’abril 
de 2022 d’unes jornades amb aquest 
mateix títol amb la participació d’experts 
i expertes tant de El Salvador com de 
Catalunya, el País Bac o Espanya. Aquest 
projecte també es va acompanyar d’un 
cicle de conferències on-line, de l’edició 
de la seva relatoria, de l’edició de les seves 
conclusions (dossier de sensibilització), 
de passis de cinema, de la presentació 
d’experiències i de l’articulació de la 
“Mesa por la paz, los derechos humanos 
y la erradicación de la violència en El 
Salvador”.

Amb el projecte s’ha volgut contribuir 
a superar la situació de vulneració de 

drets – a la veritat, la justícia i la reparació- 
que pateixen les víctimes del conflicte 
armat que va viure El Salvador, amb una 
perspectiva feminista que inclou les 
violències sexuals produïdes en escenaris 
de conflictes armats com crims de guerra, 
impulsant tant a El Salvador com a nivell 
global, models de Justícia Restaurativa 
que donin veu a les víctimes reconeixent 
el seu dret a la Veritat, la Justícia i la 
Reparació.

Destacar alguns moments de les 
Jornades com la Taula 1 “Els drets de 

les víctimes en el procés de negociació 
del conflicte armat i el post-conflicte”, 
la Taula 2 “Les veus de les víctimes. 
Memòria, identitat i dignitat”, la Taula 
3 “Dones a la guerra i la postguerra. 
Violències i resistències”, la Ponència 
de Cloenda: “L’experiència del Tribunal 
Internacional per a l’Aplicació de la 
Justícia Restaurativa a El Salvador 2009-
2018 i la projecció sobre les polítiques 
públiques de Justícia Transicional” a càrrec 
de José Ramon Juániz Maya, jutge del 
Tribunal Internacional per a l’Aplicació 
de la Justícia Restaurativa a El Salvador, 
les experiències presentades  “Un 
Mapa para no olvidar, rostros y voces 
del conflicto”,  “La participació de les 
dones en el conflicte de El Salvador” o 
“Memorial del Parque Cuscatlan a San 
Salvador, exemple de reparació moral a 
les víctimes”,  o, per acabar, la projecció 
del documental “Rompiendo silencios. 
La experiencia de Villa El Rosario”, amb 
la participació de dos dels protagonistes 
dels fets de Villa El Rosario, Francisco Mena 
Sandoval i Evelyn Romero.

El projecte, impulsat sota 
l’acord de col·laboració entre 
Huacal, ong de solidaritat 
amb El Salvador i l’Associació 
Internacional Pro Memòria 
Històrica, Reconciliació i 
Cultura de Pau a El Salvador, 
i amb el suport d’un conjunt 
d’institucions de El Salvador I 
Catalunya, com el Museo de 
la Palabra y la Imagen (MUPI), 
el Instituto de Derechos 
Humanos de la UCA de El 
Salvador (IDHUCA), el Comité 
de ex preses y presos políticos 
de El Salvador (COPPES), la 
Red Ciudadana de Mujeres 
de Morazán i l’Escola Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona, 
ha permès construir espais 
de reflexió, informació i 
sensibilització per promoure 
una consciència crítica 
sobre la vulneració de drets 
– a la veritat, la justícia i la 
reparació- que pateixen les 
víctimes del conflicte armat 
que va viure El Salvador.

Més informació a:  https://www.
huacalong.cat/jornades-2022/, 
a: https://www.huacalong.cat/
suplement-6/  o a: https://www.youtube.
com/watch?v=WkMfAuRwiyo

Amb el suport de

Les ferides obertes de El Salvador. 
Veritat, justícia i reparació 

Participants
El conjunt del projecte ha tingut 

144 participacions i  

5.145 visites on-line.
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El projecte iniciat a l’octubre del 2022 
i amb una durada d’onze mesos 

(finalitzarà a l’agost del 2023), es planteja 
per detectar i prevenir les violències 
masclistes al departament de Morazan 
mitjançant  estratègies fonamentades 
en l’apoderament comunitari i la 
perspectiva feminista, posant la mirada 
a factors, dinàmiques i col·lectius 
habitualment invisibilitzats.

Així mateix, també proposa 
actuacions per enfortir la 

Red Ciudadana de Mujeres de 
Morazán (RCMM) i de les seves 
organitzacions, promoure una estratègia 
comunicacional per a la incidència en 
la prevenció de la violència de gènere, 
generar espais de formació en prevenció 
de violències de les dones de diverses 
poblacions de Morazán promovent-les 
com a agents comunitàries i garantir 
la seguretat de les dones i les seves 
famílies, així com, recolzar i acompanyar 
les dones supervivents de les violències 
masclistes i facilitar el funcionament 
de la CPAVG (Comissió de Prevenció i 
Atenció a la Violència de Gènere).

La Red Ciudadana de Mujeres de 
Morazán (RCMM) es va constituïr l’any 

2010 per 17 organitzacions feministes i 
de dones situades en 11 municipis del 
departament salvadorenc de Morazán 
(San Francisco Gotera, la capital del 
departament, Arambala, Gualococti, 
Joateca, Osicala, Jocoaitique, San Isidro, 
San Simón, Guatajiagua, San Carlos i 
Meanguera) amb 712 dones associades 

i un àmbit d’incidència superior a les 
4.000 dones tant del món urbà com del 
món rural.

Durant aquests mesos de 
desenvolupament del projecte es 

preveuen diversos processos formatius 
entre ells: a) 10 jornades sobre violència 
sexual amb 14 dones adultes referents 
de la Red Ciudadana de Mujeres de 
Morazán (RCMM) (dels grups de dones 
de San Isidro, San Simón, Gualocoti, 
Torola, Meanguera, Joateca, San 
Carlos), sobre les causes, mecanismes i 
impactes de la utilització de la violència 
contra les dones com a arma de guerra 
–a totes les guerres-, b) 15 jornades 
per a l’enfortiment organitzatiu amb 
les juntes directives de 5 grups  que 
conformen la RCMM (participant un 
total de 55 dones de: San Isidro, San 
Simón, Gualocoti, Torola y San Carlos) 
i c) el desenvolupament, mitjançant 
quatre tallers, del procés de sanació amb 
14 dones referents de la Red víctimes 
de violència de gènere (aquest procés 
ja ha estat iniciat en anys anteriors). 
També tenen lloc dues campanyes de 
comunicació i sensibilització sobre els 
drets de les dones coincidint amb el 25 
de novembre i el 8 de març.

Prevenció de les violències a 
Morazán (El Salvador)

Projecte impulsat pel Grup 
de solidaritat Òscar Romero 
de la Parròquia de Sant 
Llorenç de Terrassa, la Red 
ciudadana de Mujeres 
de Morazán, l’Escola 
Amparo Casamalhuapa 
de Barcelona  i Huacal, 
ong de solidaritat amb El 
Salvador ,per prevenir les 
violències masclistes a onze 
municipis del departament 
salvadorenc de Morazán.
 
Amb el suport de

Participants
Es preveu incidir en l’atenció directa 

de  83 dones i 

l’empoderament de  502 dones 
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Aquest és un projecte 
impulsat conjuntament per 
l’entitat catalana Huacal, 
ong de solidaritat amb El 
Salvador, el Comitè d’Ex-
Presos i Ex-Preses Polítics 
d’El Salvador (COPPES) i 
l’Associació Internacional 
Pro Memòria Històrica, 
Reconciliació i Cultura de 
Pau a El Salvador per donar 
continuïtat parcialment 
al treball conjunt d’anys 
anteriors per donar 
resposta a les necessitats i 
demandes de les persones 
que han patit tortura.
Es vol propiciar la veu de les 
víctimes supervivents que 
no han tingut l’oportunitat 
d’explicar el que ha passat, 
davant les històries oficials 
dels victimaris, sent els i 
les supervivents els que 
s’apropiin de les seves 
històries, de la veritat , 
i  al mateix temps, que 
es dibuixen les xarxes 
comunitàries de suport i es 
reconeix  i identifiquen  les 
necessitats psicosocials i 
comunitàries.
 
Amb el suport de

Al mes de setembre del 2021 va 
començar a El Salvador el projecte 

“Atenció psicosocial i comunitària a 
víctimes i supervivents de tortura a El 
Salvador” que ha nascut de l’experiència 
de treball coordinat entre tres entitats, 
el 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.

Durant els seus nou mesos de 
desenvolupament (ha finalitzat 

al març del 2022), aquest projecte 
ha donat suport a 15 persones (10 
homes i 5 dones) víctimes de tortures 
i a 129 persones del seu entorn 
familiar i comunitari de les poblacions 
rurals d’Arcatao (departament de 
Chalatenango) i Tecoluca (departament 
de San Vicente) i de la ciutat de 
San Salvador (departament de San 
Salvador). D’aquest conjunt de 144 
persones han estat 67 dones (47%) i 77 
homes  (53%).

A la comunitat de Tecoluca van tenir 
lloc quatre tallers durant els mesos 

d’octubre i novembre del 2021 i gener 
del 2022, a San Salvador van tenir 
lloc cinc tallers durant els mesos de 
novembre de 2021 i febrer i març del 
2022, i per acabar, a Arcatao van tenir 
lloc quatre tallers durants els mesos de 
gener, febrer i març del 2022. Els tallers 
van incidir en la familiarització en el 
procés comunitari, en recuperació de 
la memòria amb acció social, a l’atenció 
social directa individual i col.lectiva i a 

promoure l’organització, el seguiment i 
l’avaluació participativa.

Després del desenvolupament de 
tot el projecte tant les entitats 

implicades com l’institució que ha donat 
suport, el Col.legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya, vàrem valorar que 
va haver un desenvolupament positiu 
de l’Objectiu General previst al projecte: 
“Donar suport al dret a la reparació, 
la veritat, la justícia a les víctimes 
de tortura en el marc del conflicte 
armat del Salvador, així com els seus 
familiars i altres persones del seu entorn 
comunitari”, així com dels objectius 
específics previstos.

El projecte també va aportar a les tres 
comunitats i a les  quinze persones 

víctimes de tortura el seu enfortiment 
en capacitats, tant individualment com 
col·lectivament, el coneixement del 
“Projecte de Llei Especial de Reparació 
Integral i accés a la justícia per a víctimes 
de greus violacions a drets humans 
en el context del conflicte armat de 
El Salvador” i els desafiaments per a 
demanar-ne l’aprovació, enfortint el 
treball de xarxa, com també el missatge 
d’acompanyament. 

Un altre component fonamental 
ha estat el treball psicosocial i 

comunitari que no només contribueix 
a processar l’experiència de la tortura 
i la persecució sinó també a enfortir la 
consciència de drets a exigir justícia.

Atenció comunitària a víctimes 
de la tortura a El Salvador 

Participants
S’ha donat atenció a: 

15 víctimes de tortura  i 

129 persones del seu entorn 
familiar i comunitari
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LA XARXA DE LITERATURA 
SALVADORENYA  A 
BARCELONA és un conjunt 
de persones i entitats que 
treballen des de l’any 2018 
en la promoció de literatura 
salvadorenca a Barcelona 
i Catalunya com a element 
de cohesió social, espai 
d’acollida, treball comunitari 
i reconeixement de la rica 
cultura de El salvador.  
Aquesta iniciativa incideix 
especialment en el col·lectiu 
de dones salvadorenyes 
emigrades a Barcelona i 
arreu de Catalunya amb 
l’objectiu de visibilitzar 
la seva aportació a la 
comunitat. El 13 de març 
del 2019 va tenir lloc la seva 
primera activitat pública, 
la inauguració de la secció 
de literatura salvadorenya 
PRUDENCIA AYALA a la 
biblioteca El Carmel - Juan 
Marsé de Barcelona.

Més informació i contacte a: https://
www.literaturasalvadorenya.cat/

Amb el suport de

Des de l’any 2018 impulsem la Xarxa 
de Literatura Salvadorenya a 

Barcelona (formada aquest 2022 per 
10 entitats i altres persones a títol 
individual)  que anualment realitza una 
programació cultural arreu de Catalunya 
(amb una quinzena d’accions), ha creat 
la Secció de literatura salvadorenca 
Prudencia Ayala a la Biblioteca El 
Carmel - Juan Marsé i ha impulsat 
projectes com l’Escola Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona, l’Espai 
d’informació i acompanyament El Izote, 
el Centre Cultural Mercedes Ventura al 
Restaurant El Pulgarcito o el Concurs 
transocèanic de poesia Homenatge 
a Claudia Lars, conjuntament amb 
institucions de Washington i San 
Salvador

A dia d’avui la Xarxa està composada 
per 10 organitzacions: Mujeres 

Salvadoreñas de Barcelona, Restaurant 
El Pulgarcito – Centre Cultural Mercedes 
Ventura, Associació socioeducativa 
1 Punt 5, Comitès Òscar Romero de 
Barcelona, “Somos Memoria” (Asociación 
Pro Memoria Histórica, Reconciliación 
y Cultura de Paz en El Salvador), Museo 
de la Palabra y la Imagen (MUPI), Red 
Ciudadana de Mujeres de Morazán, 
Tiempos Nuevos Teatro (TNT), Casa de 
Cultura de El Salvador de Washington i 
Huacal, creixen així al respecte d’altres 
anys.

La programació cultural de la Xarxa 
de l’any 2022 ha volgut impulsar 

específicament el coneixement de la 
cultura salvadorenca mitjançant les 
exposicions i les accions al seu voltant. A 
la ciutat de Barcelona es va poder visitar 
durant el mes de febrer l’exposició 
“Salarrué, el legado” a la Biblioteca El 
Carmel-Juan Marsé, mentre que durant 
el març, es va poder visitar l’exposició 
“Prudencia Ayala, presidenta” al Casal 

de Barri de Can Portabella de Sant 
Andreu i durant els mesos d’abril i maig 
l’exposició “Bordadoras de memòria” 
a l’Ateneu de Fabricació de Gràcia. Així 
mateix, al mes de novembre també es va 
poder aquesta exposició, “Bordadoras de 
memòria” a la Biblioteca del districte 6 de 
Terrassa. Totes quatre activitats es van 
acompanyar de conferències, passi de 
vídeos o visites comentades.

Altres accions que destacar han estat: 
el debat-tertúlia “Prestanombres” 

amb Adelmar Ramírez, guanyador 
del “Primer concurs transoceànic de 
poesia: Homenatge a Claudia Lars” 
i Núria Martinez-Vernís (gener), la 
publicació del número 13 de la Revista 
Nàhuat “Barcelona té nom de dona 
salvadorenca” (març), la conferència 
“Poeta soy. un viaje por la vida y la obra 
de Claudia Lars” de la mà de Jeanette 
Noltenius i Carlos Cañas Dinarte (març), 
la presentació del llibre “El soroll de la 
milpa” a la Diada de Sant Jordi (abril), 
les jornades internacionals “Les ferides 
obertes de El Salvador. Veritat, justícia 
i reparació” (abril),  la campanya de 
promoció de la literatura salvadorenca 
(juliol-agost), la presentació de la Xarxa 
a la FESC ’22 (octubre), la publicació del 
número 0 del butlletí Somos Memoria  
(octubre), la presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana Mundial 2023 
(desembre) o la Diada de Claudia Lars 
i la convocatòria de la segona edició 
del “Concurs transoceànic de poesia: 
Homenatge a Claudia Lars” (desembre).

Xarxa de Literatura 
Salvadorenya de Barcelona

Participants
El conjunt d’accions de la programa-
ció cultural de la Xarxa han arribat 

durant l’any 2022 a:

6.200 persones (aprox.) 
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El 2021, fou el seu primer any de 
funcionament, l’Escola va oferir  

de manera virtual (a causa de les 
limitacions generades per la pandèmia) 
un programa educatiu conformat per 
sis formacions (seminaris, conferències 
i debats) així com, es va incorporar 
en altres projectes comunitaris i 
interculturals locals i internacionals 
per tal de promoure la transferència 
i l’aprenentatge de sabers culturals 
diversos i fomentar el treball en xarxa.

Aquest any 2022 hem continuat amb 
la seva programació de conferències 

i formacions realitzant un total de 20 
accions formatives i de debat sobre 
la historia i l’actualitat de El Salvador i 
Amèrica Central. 

Aquest número d’accions formatives 
ha estat per sobre de les inicialment 

previstes i amb una diversitat i pluralitat 
de temàtiques, en concret, memòria 
històrica, literatura salvadorenca, 
feminisme, drets humans i de les 
dones, treball comunitari, organització 
comunitària a Amèrica Central o justícia 
restaurativa.

Algunes accions han tingut 
especialment una bona acollida, 

i entre elles podem destacar, per una 
banda, el debat-tertúlia cinematogràfic 
“Villa el Rosario, imposible olvidar” 
amb la projecció del documental 
“Rompiendo silencios. La experiencia 
de Villa El Rosario”, que va tenir lloc 
en el marc de les jornades “Les ferides 
obertes de El Salvador. Veritat, justícia 
i reparació” (abril), per una altra banda, 
les quatre exposicions “Salarrué, el 
legado”, “Prudencia Ayala, presidenta” 
i “Bordadoras de memòria”- que 
van tenir lloc a Barcelona i Terrassa 

acompanyades de conferències, passi 
de vídeos o visites comentades. (febrer, 
març, abril, maig i novembre), i per 
últim destacar, les accions de formació 
i difusió cultural vinculades a la figura 
de Claudia Lars, com han estat, el 
debat-tertúlia “Prestanombres” amb 
Adelmar Ramírez, guanyador del 
“Primer concurs transoceànic de poesia: 
Homenatge a Claudia Lars” i Núria 
Martínez-Vernis, presidenta del jurat 
(gener), la Conferència “Poeta soy. un 
viaje por la vida y la obra de Claudia 
Lars” (març) impulsada conjuntament 
amb la Casa de la cultura de El Salvador 
a Washington,  la Diada de Claudia 
Lars (desembre) amb la presentació 
del Llibre “Prestanombres” a Barcelona 
i la Segona edició del “Concurs 
transoceànic de poesia: Homenatge a 
Claudia Lars”.

Al mes d’octubre es va publicar el 
número 0 del butlletí “Somos 

Memoria” impulsat per l’Escola i en 
col·laboració amb la Asociación Pro 
Memoria Histórica, Reconciliación y 
Cultura de Paz en El Salvador (una de les 
entitats integrants de la Xarxa), un nou 
mitja de comunicació i reflexió sobre 
aspectes de memòria històrica i justícia 
restaurativa a Amèrica Central, així com 
de difusió de les formacions de l’Escola.

Escola Amparo Casamalhuapa 
de Barcelona

Participants
A les formacions i seminaris de 

l’Escola han participat durant l’any 
2022:

237 persones 

I a les activitats sense inscripció 

1.721 personesL’escola Amparo 
Casamalhuapa de 
Barcelona va néixer el gener 
de l’any 2021 impulsada per 
vuit entitats  i institucions 
de participació, solidaritat, 
educació i interculturalitat 
de Catalunya i de El 
Salvador com a un espai 
de formació, educació, 
debat i reflexió sobre la 
història i l’actualitat social, 
cultural i econòmica de 
El Salvador i del conjunt 
d’Amèrica Central, així com, 
per posar el seu granet de 
sorra a la construcció d’una 
Barcelona en femení, plural, 
oberta, lliure i solidària. 

Més informació i contacte a: https://
www.literaturasalvadorenya.cat/
escola/
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A finals del 2021 va néixer l’espai 
d’acollida i informació El Izote , un 

espai d’acollida i, al mateix temps, una 
xarxa de suport i acompanyament a 
les persones salvadorenques (o d’altres 
països) que arriben a Barcelona  tant 
per motius de migració econòmica 
com, cada cop més sovint, fugint de les 
situacions de violència que es viuen en 
el seu país, demandant asil humanitari. 

Entenem l’acollida i l’acompanyament 
com un procés a través del qual 

les persones immigrades adquireixen 
progressivament els recursos socials 
necessaris per desenvolupar-se 
de manera autònoma i en igualtat 
d’oportunitats que la societat receptora, 
a tots els territoris de la ciutat.

Des de l’espai d’acollida i informació 
El Izote oferim recepció, orientació 

i acompanyament als nouvinguts de 
El Salvador per facilitar l’accés a la 
informació bàsica d’entorn, l’orientació 
als circuits i itineraris d’acollida existents 
al territori i el coneixement dels seus 
drets i els deures, de la legislació que els 
afecta, dels recursos, dels tràmits, etc.

També, oferim orientació i derivació 
per a l’accés i ús normalitzat 

als diversos serveis bàsics com 
l’empadronament, el coneixement 
de l’entorn, així com formacio bàsica 
sobre tots aquests recursos esmentats 
en coordinació amb els serveis públics 
existents.

Així, aquest any 2022, ha estat 
funcionant el Servei Informació 

presencial i virtual dels recursos 
municipals i associatius a nivell de 
ciutat i de barri, proporcionant eines 
(guies, materials, etc.) i acompanyament 
per tal que els coneguin i els puguin 

utilitzar de manera normalitzada. El 
Servei d’informació i acollida presencial 
està obert 3 dies a la setmana (el matins 
del dimarts, dijous i divendres) i també 
es dona suport i assessorament per a 
la tramitació telemàtica dels diferents 
tràmits amb l’administració pública 
(sol·licitud de cites prèvies; gestió 
telemàtiques de la renda mínima, etc.).

El Servei d’informació i acollida 
on-line també es presta amb 

diferents eines:  Atenció telefònica 
personalitzada, atenció per WhatsApp o 
atenció per correu electrònic.

Entre les accions col·lectives 
realitzades aquest any podem 

destacar el  taller “Vols conèixer 
Barcelona i aprendre català?” iniciat 
l’1 de desembre i que finalitzarà el 26 
de gener de 2023, on mitjançant els 
recorreguts setmanals per la història de 
la ciutat i les seus barris es faciliten les 
primeres nocions de català i l’ús de la 
llengua en entorns quotidians. 

Altres accions realitzades han estat 
la creació del canal de youtube, 

els tallers “Recursos pera persones 
nouvingudes” i “Què és la violència 
masclista i com fer-li front”, així com, 
El Cafè del Izote, un espai de conversa 
per tal de fomentar l’intercanvi cultural 
i afavorir  l’alfabetització pràctica del 
català amb el suport de la Xarxa de 
mentors i mentores “Itacatl”.

Espai d’acollida i d’informació 
El Izote

Participants
A les activitats i tallers de l’Espai El 

Izote han estat ateses o han partici-
pat durant l’any 2022:

61 persones 

 A partir de les experiències 
viscudes per la diàspora 
salvadorenca a l’arribada 
a Espanya, des de la 
Xarxa es va acordar 
impulsar un espai social 
i cultural on oferir suport 
i acompanyament a les 
persones nouvingudes de El 
Salvador. 

Més informació i contacte a: https://
www.literaturasalvadorenya.cat/izote/

Amb el suport de
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El Salvador és un atrevit mar de 
paraules, versos, murmuris, crits, 

panteixos, veus i llibertats. Els seus 
poetes any rere any omplen el panorama 
literari local i internacional amb la seva 
riquesa, delicadesa i mestratge i, contra 
vent i marea, es reivindiquen com el que 
són: una presència imprescindible a les 
tempestuoses aigües de la literatura 
mundial. 

Aquest any 2022 s’han publicat 
tres nous números del Butlletí 

Puesiesque. Cal recordar que des del seu 
número 10, dedicat a Salarrué i publicat 
a l’abril del 2022, es va fer una important 
millora gràfica així com una destacada 
ampliació del seu contingut de la mà 
de la coordinació de Carlos Cañas 
Dinarte, del disseny de Roc Pons i de la 
col·laboració dels i de les escriptors/es, 
fundacions dedicades a la seva persona 
i obra i altres agents culturals i membres 
de la Xarxa de Literatura Salvadorenya a 
Barcelona. 

Aquests elements fan que avui en 
dia puguem parlar d’un producte 

de difusió de la literatura i la poesia 
salvadorenca de tots els temps 
plenament consolidat i present en 
la cultura de El Salvador i en els seus 
mitjans de comunicació com ha estat el 
cas del Diario El Salvador, “El Escarabajo. 
Revista Digital salvadoreña de arte y 
cultura”, el diari Contrapunto o sigui 
distribuït als Estats Units per la Casa de la 
Cultura de El Salvador a Washington.  

Com dèiem, aquest any ens han 
acompanyat tres firmes destacades. 

La primera, Juana M. Ramos, una 
salvadorenca-neoyorquina que com 
ella mateix es defineix “Visc una cosa així 
com una identitat fronterera. Conservo 
els valors i la meva formació, als quals 
estic molt arrelada, però també a la meva 
identitat i al meu pas per la vida que m’ha 
incorporat a la ciutat de Nova York” on 
viu i treballa. Els seus poemes són pura 
vida, sentiment, força i passió, un riu 
de càlides aigües que ens farà navegar 
per angoixes existencials, vivències 
conegudes i reconegudes o sensibles 
records d’íntimes experiències.

El següent número va estar dedicat a 
Kike Zepeda, un artista extraordinari 

i singular, antropòleg, interessat en 
furgar en la història de la moneda i la 
banca nacionals per a poder escriure 
un nou poemari. També furga en la 
música i en les noves tecnologies per 
a escriure sobre les seves vivències, 
records i sentiments. O es deixa portar 
per la cultura pop, el cinema, els mitjans 
de comunicació i el ciberespai per a 
traçar ‘links’ o vincles amb un univers 
molt personal, en el qual s’obre a 
les possibilitats d’experimentar amb 
mètriques i estils poètics i narratius.

I el número 20 de la publicació ha estat 
dedicat a poeta Noé Lima. Polifacètic i 

multidisciplinari, ens ‘dispara’ als lectors 
amb els seus poemes, on descobrim un 
relat, una imatge, una instantània de la 
societat actual, amb tota la seva bellesa 
i amb tota la seva cruesa. Poeta inquiet 
i en constant evolució, que, a ben segur, 
està ja entre els imprescindibles de 
la poesia actual salvadorenca, forma 
part d’aquells autors que, una vegada 
els llegeixes, ja formen part del teu 
inconscient cultural permanent.

El 23 d’abril del 2019, 
coincidint amb la festivitat 
catalana de Sant Jordi i 
amb el dia internacional del 
llibre, la Xarxa de Literatura 
Salvadorenca a Barcelona  
va publicar el primer número 
del butlletí “Puesiesque...”,* 
una publicació periòdica 
pensada per apropar 
el millor de la literatura 
salvadorenca a la població 
catalana i d’arreu del món. 

En el seu primer número 
es van presentar poemes 
de Claudia Lars, Francisco 
Gavidia, Roxana Méndez, 
Alfredo Espino, Maria 
Cristina Orantes, Oswaldo 
Escobar Velado, Raúl 
Contreras, Irma Lanzas 
Watson i Pedro Geoffroy 
Rivas. Els següents números 
va estar dedicats a Roque 
Dalton, Jorge Galán, Roxana 
Méndez, “San Salvador, 
Ciudad de versos”, Luis Borja, 
“Tres poetas salvadoreños en 
sus primeros 100 años”, “30 
años de pólvora y sangre”, 
Prudencia Ayala, Salarrué, 
Llian Serpas, “30 días, 30 
propuestas literarias”, Jaime 
Suárez Quemain, Antonia 
Navarro Huezo, Tania Pleitez 
Vela, Claudia Lars i “1932 la 
matança”. 

* Quan  els salvadorencs comencen 
una història acostumen a fer servir el 
mot “Puesiesque” (pues es que) que fou 
popularitzat per Salarrué en els seus 
“Cuentos de Cipotes”.

Més informació i contacte a: https://
www.literaturasalvadorenya.cat/
butlletins-xarxa-literatura/

Butlletí literari “Puesiesque...”

Lectors/es
El butlletí literri salvadorenc “Pue-

siesque...” ha estat llegit durant l’any 
2022 per:

3.000 persones (aprox.) 
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La Revista Nàhuat, amb la direcció de 
Rosa Sànchez Girona, és un espai 

d’informació, reflexió i opinió sobre la 
realitat de El Salvador i de la diàspora 
salvadorenca a Catalunya. Editada 
trimestralment en castellà i català des 
de l’any 2020 dedica cada número a un 
tema monogràfic. Aquest 2022, aquest 
temes han estat: “Barcelona té nom de 
dona salvadorenca” (març, número 13), 
“1932, todos nacimos medio muertos...” 
(juny, número 14),  “Kab Rakán, el 
déu dels terratrèmols” (setembre, 
número15) i “El Salvador: Riquesa 
culinària vs inseguretat alimentària” 
(desembre, número, 16).

Per la seva part els quatre números 
anuals editats del suplement cultural 

Metzti Chikume han estat dedicats a “Les 
ferides obertes del Salvador. Veritat, 
justícia i reparació” (número 6), “Secció 
de literatura salvadorenca Prudencia 
Ayala a la Biblioteca El Carmel – Juan 
Marsé” (número 7), “Voces del siglo XXI” 
(número 8)  i “Degustando la cocina 
salvadoreña” (número 9).

Cal recordar i destacar la participació 
de diferents professionals en l’edició 

dels diversos números i suplements 
culturals de la Revista. Així, per exemple,

 

la col·laboració de Josep Callís, Cynthia  
de Cortez, Carlos Henriquez Consalvi, 
Dina Rodríguez, Tania Primavera, 
Xavier Ruiz, Jorge Franganillo  i 
Giovanni Palazzo en l’elaboració 
del número  “Barcelona té nom de 
dona salvadorenca”, la participació 
d’especialistes com SJ. Andreu Oliva, 
Carlos Henríquez-Consalvi, Héctor 
Bernabé Recinos Aguirre, Evelyn Romero, 
Arnau Baulenas, Irantzu Mendia Azkue, 
Glòria Guzmán Orellana, Francisco 
Mena Sandoval, Carlos Cañas Dinarte i 
José Ramón Juániz Maya a “Les ferides 
obertes del Salvador. Veritat, justícia 
i reparació” que es van celebrar a 
Barcelona durant el mes d’abril de 2022 
o la participació de Teodora Vásquez, 
Tania Pleitez, Daniela Galán, Francisco 
Mena Sandoval, Cristina Estrada, Emilio 
Espín, Evelyn Romero, Cynthia de Córtez 
i Adelmar Ramírez en “Voces del siglo 
XXI”.

Lectors/es
La Revista Nàhuat ha estat llegida 

durant l’any 2022 per :

2.500 persones (aprox.) 

Revista Nàhuat

Durant dos anys, 
trimestralment, la Revista 
Nàhuat ha publicat diferents 
números sempre dedicats 
a un tema monogràfic 
d’actualitat tractat per 
articulistes tant d’El Salvador 
com d’altres països que 
han acompanyat diverses 
seccions de literatura, 
història, actualitat o cultura 
en general. 

Així, ja en el primer 
número tractàvem sobre 
la despenalització de 
l’avortament a El Salvador, i 
successivament, la revista va 
presentar la rica actualitat 
de les dones escriptores 
salvadorenyes, el treball de 
reinserció social a través 
de la música, la recerca 
de la veritat i la reparació 
mitjançant la justícia 
restaurativa, la realitat , 
necessitats i problemes de 
la diàspora salvadorenya, 
la vida dels adults grans 
a El Salvador, o el present 
religiós del país amb les 
noves tendències arribades 
dels països del nord del 
continent.

Mentre que el seu suplement 
cultural Metzti Chikume 
ens ha acostat aquesta 
anys a la tradició dels 
contes salvadorencs,  la 
poesia salvadorenca 
contemporània, els fets de 
Villa El Rosario a l’any 1980 
o el cinema fet per dones 
d’Amèrica Central.

Més informació i contacte a: 
revistanahuat@huacalong.cat o a:
https://www.huacalong.cat/revista-
nahuat/
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Secció de Literatura salvadorenya Prudencia Ayala a la Biblioteca El Carmel - Juan Marsé

Jornades “Les ferides obertes de El Salvador. Veritat, justícia i reparació”

Escola Amparo Casamalhuapa de Barcelona

Cooperació a El Salvador: Tallers a Tecoluca, Arcatao i San Salvador


