
Acta de la I ASSEMBLEA D’ACCES
Barcelona, 30 de maig de 2006
Centre Cívic del Guinardó / 30.05.06 – 20:15h

Assistents: Andrea Bilbao, Dan Wilde, Rita Estrada, Cristina 
Castillón, Carlos Gonzáelz, Marcel Mauri, Tania Mata, Martha Barrachina i Guillermo Araujo.

1. Presentació

Després de la presentació de cadascú, en Carlos explica el naixement de l’associació i l’entrada a registre 
de la Generalitat dels Estatuts d’ACCES. Explica també que l’associació compta amb un bloc a internet i 
una adreça electrònica. En Carlos explica que la idea de fer néixer l’associació és vincular Catalunya i El 
Salvador, sobretot a través de projectes culturals. 

2. Debat sobre els objectius de l’associació

En Marcel explica la filosofia de projectes que té l’associació:

- cooperació universitària: facilitar la mobilitat entre estudiants de la UPF i la UES i també entre professors. 
Promoure l’intercanvi entre universitats, la formació (aquí) de professors i estudiants (d’allà) i qualsevol altre 
tipus de conveni universitari. 

- mitjans de comunicació: la formació periodística dels creadors de l’associació fa que es busqui la cooperació 
també amb iniciatives de mitjans de comunicació com a agents democratitzadors del país. Es vol estar 
especialment sensible a les entitats o projectes que vagin en aquest sentit. De moment, ja s’ha mantingut 
algun contacte amb alguns periodistes i el CoLatino. 

- intercanvi cultural: es vol fomentar l’intercanvi cultural entre El Salvador i Catalunya a través de xerrades, 
conferències, jornades, gastronomia...

- ajuda assistencial: quan hi hagi una desgràcia humanitària, caldrà donar resposta ja sigui donant suport 
a iniciatives d’ONG’s que demanin ajuda, pressionant el govern per tal que la donin, muntant iniciatives 
pròpies... etc.

La Tania comenta la iniciativa fallida de fer un cafè “salvadoreño.” 

En Dan comenta la possibilitat d’unir-nos a festes centreamericanes per donar a conèixer tant la gastronomia 
com la música i la cultura del país. Ell s’ofereix per coordinar tot el tema de logística dels possibles actes 
que es fessin. 

L’Andrea comenta que no hi ha literatura salvadorenya aquí i que caldria fer alguna cosa. La Cristina explica 
que influir en el món editorial és molt difícil però sí que es podrien fer alguns intents de publicar coses de 
forma més senzilla i distribuir-les en les possibles festes o trobades salvadorenques que es fessin. 

Guillermo explica que durant el mes que ha estat per aquí, ha contactat amb tot d’artistes d’El Salvador amb 
la idea que algun dia puguin trobar-se, unir esforços i exposar conjuntament. També explica que es vol fer 
una exposició a El Salvador en contacte amb la comunitat catalana que viu allà. La iniciativa que estan duent 
a terme és fer que joves artistes del seu país es puguin donar a conèixer fora. 

3. Exposició de projectes

La Cristina explica els diversos projectes que s’han iniciat:

- Jornada salvadorenya del 18 de juny: es farà una jornada salvadorenya a una masia de Centelles. Hi 
haurà jocs, llibres, història, activitats diverses relacionades amb la cultura del país, documentals... També 
hi haurà una xerrada que farà la niña Ilda amb la seva experiència com a refugiada de guerra. Al migdia es 
farà una pupusada i després es jugaria a la loteria atiquisaia. A la tarda hi haurà recital de poesia i també un 



petit concert del grup d’en Carlos que interpreten poemes de 
Roque Dalton. La jornada valdrà 10 euros per persona. 

-  Conferències: ACCES organitza dues conferències a la 
casa Elizalde. Seran el 21 i 28 de juny a les 19:30 hores. A 
la primera conferència es presentarà l’associació i es parlarà 
sobre la situació de la premsa a El Salvador. Parlarà el 
periodista Carlos Ernesto García, corresponsal del CoLatino 
aquí. També parlarà Francisco Mena Sandoval, exgeneral 
de l’exèrcit que es va passar a la guerrilla. Parlarà sobre la 
situació històrica del país. 

La segona conferència serà de la niña Ilda i també d’una representant de les Dones del 36. La idea és unir 
l’experiència de Catalunya i El Salvador. Un historiador, encara per confirmar, farà la connexió entre les dues 
guerres. 

- Projecte UPF- CoLatino: la idea és que algun estudiant pugui anar a fer pràctiques al CoLatino. Encara per 
confirmar.

- Jornades literàries a l’octubre sobre literatura d’El Salvador organitzada per C&Duke. Serà una setmana 
a Ripollet en què es portarà tres escriptors de la “GeneraciónComprometida”. Hi haurà conferències sobre 
literatura, temes socials i polítics, exposició fotogràfica, pel·lícules... Es tracta de promocionar la cultura d’El 
Salvador a Catalunya. Es vol aprofitar també per editar aquí una antologia de poesia salvadorenya. ACCES 
s’encarregaria del gabinet de premsa. 

4. Constitució de la Junta

 Es decideixen els càrrecs següents, de caràcter provisional:

- president:  Carlos González

- secretari: Marcel Mauri

- tresorer: Cristina Castillon

- vocals: Ferran Civit

5. Precs i preguntes

Es demana si s’ha fet contacte amb el Casal Català d’El Salvador i es considera important que es doni a 
conèixer ACCES entre la gent del Casal. 

En Carlos planteja si cal o no fer algun tipus de pagament. De moment, es decideix que es farà un llistat de 
socis i que els pagaments es faran cada cop que hi hagi alguna activitat. 


