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1. PRESENTACIÓ
El Salvador. Com és el país on vam fer l’Estada Solidària?
El Salvador és l’Estat més densament poblat de Centreamèrica, amb una població de
6,2 milions d’habitants. La llengua oficial és el castellà, la religió majoritària, la cristiana
i el PIB per càpita és de 2.447 euros l’any. L’esperança de vida és de 67 anys per als
homes i de 76 per a les dones.
L’actual president és Mauricio Funes, dirigent del Front Farabundo Martí per a
l’Alliberament Nacional, l’FMLN, formació creada per guerrillers marxistes a principis
dels 80, dècada en què el país és colpejat per una cruenta guerra civil alimentada per
les enormes diferències entre les classes benestants, que aleshores ostentaven el
poder, i les classes populars, que vivien en la misèria. El 1992, gràcies a l’auspici de les
Nacions Unides, el país posa punt final a la guerra fratricida. Es calcula que entre
70.000 i 75.000 persones van perdre la vida en aquell conflicte.
Funes és el primer president salvadoreny d’esquerres en 70 anys i se’l considera més
proper a l’expresident del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva que a Hugo Chávez, mandatari
veneçolà. Actualment, Funes gestiona un present marcat per les crides a la
reconciliació, pels desastres naturals en forma d’huracans i terratrèmols, per la
pobresa extrema d’una part de la societat i per la violència en un país amb alts índexs
de criminalitat, amb una mitjana de 55 homicidis per cada 1.000 habitants.
Molts joves salvadorenys viuen de la delinqüència cridats per les “maras”, les bandes
juvenils que actuen i extorqueixen amb extrema violència i la discriminació de gènere,
vist com un problema domèstic i no social, continua sent una xacra de difícil solució.

La Concertación de Mujeres de Suchitoto
La nostra estada solidària està vinculada al Programa de Desenvolupament Local amb
Equitat de Gènere, que es realitza a Suchitoto, un petit municipi d’uns 25.000
habitants, al nord del Salvador.
Els responsables del projecte dediquen les seves energies a la realització d’activitats
per a l’empoderament de les dones i per al treball de coordinació d’esforços entre les
institucions públiques i privades del municipi per tal de reduir les desigualtats a què
fan front les dones a través de tres àrees:
- La promoció de la participació política de les dones en els espais de presa de
decisions comunitaris, socials i municipals.
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La facilitació de les iniciatives econòmiques per a les dones.
La reclamació i la defensa de les millores en les condicions i la qualitat de vida de
les dones.

Aquest projecte el desenvolupa l’ONG catalana Cooperacció, compta amb el suport
econòmic de La Caixa i l’entitat local que l’executa és la Concertación de Mujeres de
Suchitoto. La contrapart articula cinc associacions de dones, comitès, grups i
secretaries de la dona d’organitzacions mixtes que lluiten i demanen canvis a favor
dels drets de les dones al municipi de Suchitoto i al Salvador. Són les següents:
•
•
•
•
•

Asociación de Parteras Rosa Andrade
Secretaría de la Mujer del Comité de Reconstrucción y Desarrollo (CRC)
Asociación para el Desarrollo y la Defensa de la Mujer (APDM)
Asociación de Mujeres para el Desarrollo Local (Amudesco)
Secretaría de la Mujer de la Asociación Promo Gestora de
Repoblaciones Sociales (Progreso)

La Concertación de Mujeres de Suchitoto neix el 1990 -2 anys abans dels acords de
pau- i des d’aleshores no ha deixat de treballar per la unitat de les organitzacions i per
l’empoderament de les dones. Aquest ens, alhora, forma part de la Colectiva Feminista
para el Desarrollo Local, una unió entesa com a una instància nacional que articula
diferents organitzacions locals de dones.

La nostra tasca
La nostra labor com a participants en les Estades Solidàries va girar entorn tres grans
tasques destinades a facilitar el treball de la Concertación de Mujeres de Suchitoto per
la promoció i defensa dels drets de les dones. Tot seguit detallem les tasques:
 La carnetización de les integrants de la Concertación de Mujeres de Suchitoto.
 La creació d’un manual per l’aplicació de l’equitat de gènere en la gestió
municipal.
 La campanya contra la violència vers les dones de Suchitoto.
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2. PER QUÈ FER UNA ESTADA SOLIDÀRIA?
Els motius per decidir-nos a fer una Estada Solidària al Salvador i a través d’una ONG
dedicada a les dones són molt variats:
-Per conèixer una experiència feminista a Llatinoamèrica.
-Per intercanviar professionalment vivències relacionades amb les polítiques d’equitat
de gènere.
-Per conèixer de primera mà la realitat dels països en desenvolupament.
-Per tenir una experiència propera amb el voluntariat.
-Per conèixer diferents realitats culturals.
-Per conèixer la tasca de les ONG als països en desenvolupament.
-Per poder col·laborar en els països en desenvolupament de forma altruista.
-Per conèixer el procés de canvi al Salvador un any després de la victòria de les
esquerres en les últimes eleccions legislatives i presidencials.
-Per establir contacte amb organitzacions que lluiten a favor dels drets de les dones.
-Per conèixer un país des de dins, amb contacte directe amb la gent i treballant per
millorar-lo.
-Per aprofitar la beca que oferia l’ajuntament d’Alella.
-Per viure en primera persona el que sabíem sobre la cooperació.
-Per sensibilitzar el nostre entorn sobre altres realitats.
-Per viatjar.
-Per conèixer gent nova amb inquietuds afins.

Per tots aquests motius, ens vam engrescar amb la proposta que ens feia Cooperacció:
anar a conèixer els projectes que desenvolupen al Salvador, impulsant polítiques
municipals per a l'equitat de gènere i per la participació política de les dones.
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3. LES NOSTRES TASQUES
a) La ‘Carnetización’
El 18 de juny del 2010, reunides a la sala de juntes de la Federació Catalana d'ONGs per
al Desenvolupament (FCONGD), a Barcelona, quatre dones salvadorenques, Morena
Herrera, Alba Márquez, Mª Luisa Lemus i Iris Ayala, van reflexionar, enmig d'un càlid
ambient, sobre la situació dels drets de la dona a El Salvador, una nació aixecada sobre
les bases d'una societat patriarcal que amaga un alt índex de violència de gènere.
Morena Herrera, integrant de la Concertación de Mujeres de Suchitoto, va exposar,
llavors, alguns dels mals que pateixen les dones a Centreamèrica pel sol fet d'haver
nascut dones i va rememorar, com a exemple, el següent succés, esdevingut en el
mateix Salvador: Una dona víctima d'abusos va anar a l'hospital per rebre atenció
mèdica. Allà va ser assetjada sexualment pel seu doctor. Aquesta dona lluita avui per
reivindicar els seus drets mentre part de la societat salvadorenca la jutja i defensa
l’assetjador.
La Morena exposava, així, la crueltat del masclisme en un país on en massa ocasions la
justícia no empara a les víctimes, alhora que feia visible la necessitat de comptar amb
una eina que defensés els drets de les dones. Una eina que servís per organitzar, unir i
protegir a totes aquelles que, legítimament i sota el paraigües de la Concertación de
Mujeres de Suchitoto, defensen els seus drets: un carnet de defensora dels drets
humans de les dones.
Aquesta eina, més enllà de convertir-se en un petit símbol de la lluita feminista a
Suchitoto i a El Salvador, té com a finalitat paral·lela l'auxili organitzatiu, ajudant a
establir el nombre exacte de dones que formen part de les organitzacions vinculades a
la Concertación de Mujeres de Suchitoto i compondre, alhora, una base de dades
fiable i un cens regularitzat i digitalitzat.
Segons expliquen representants de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local,
diverses delegades de l'organització feminista, reunides a la Mesa No Violencia Contra
las Mujeres, van expressar el seu desig que el procés de carnetización fos excloent,
lliurant el carnet, i amb aquest, tots els seus avantatges, tan sols a les lideresses de les
organitzacions o a un reduït nombre de sòcies. Aquesta iniciativa va ser rebutjada,
decidint que el carnet podia, pot i ha de ser entregat a totes les dones, sigui quina sigui
la seva condició, edat, classe o nivell educatiu, que s'identifiquin amb la Concertación
de Mujeres de Suchitoto i amb els drets que aquesta organització defensa.
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Organització. Calendari
Establerts els responsables de la carnetización, la Concertación de Mujeres de
Suchitoto i les organitzacions que la conformen van constituir un calendari de cites per
al mes de juliol del 2010 amb l'objectiu d'iniciar un procés en què s'esperava que hi
participessin centenars de dones provinents de totes les comunitats rurals de
Suchitoto.
Així, el calendari fixat –i complert– en un inici va ser el següent:
1. 7 de juliol del 2010. Reunió amb l'Asociación de Parteras a la Casa de la Salut
de Suchitoto.
2. 12 de juliol del 2010. Reunió amb sòcies de la Secretaría de la Mujer del Comité
de Reconstrucción i Desarrollo (CRC) a les oficines de la pròpia organització,
al nucli urbà de Suchitoto.
3. 12 de juliol del 2010. Reunió amb sòcies de la Secretaría de la Mujer del Comité
de Reconstrucción i Desarrollo (CRC) a la Casa Comunal de la Mora.
4. 14 de juliol del 2010. Reunió amb sòcies de l'Asociación para el Desarrollo y la
Defensa de la Mujer (APDM) a la Concertación de Mujeres de Suchitoto.
5. 18 de juliol del 2010. Reunió amb sòcies de l'Asociación de Mujeres para el
Desarrollo Local (AMUDESCO) a la Clínica Comunal de Ciudadela Manuel
Hungo.
Cal destacar que, en cap moment, va ser possible concertar una cita amb
representants de la Secretaría de la Mujer de la Asociación Promo Gestora de
Repoblaciones Sociales (PROGRESO).
L'alt nombre de participants i la dificultat o incomoditat per desplaçar-se d'algunes
dones residents en comunitats rurals allunyades del nucli urbà ens va obligar a obrir un
nou període de cites, concretat entre el 23 i el 25 de juliol del 2010. Durant aquella
setmana, desenes de dones que no van poder acudir a les anteriors cites per diverses
raons van ser, per fi, carnetizadas.
Acabat el cicle de cites, un total de 404 dones de totes les organitzacions que
conformen la Concertación de Mujeres de Suchitoto –incloses el Comité de Mujeres i
el Comité de Jóvenes– van ser entrevistades i fotografiades.
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Organització. Entrevistes i fotografies
Els responsables de la carnetización vam establir un marc de treball destinat a facilitar
un llarg i quantiós procés durant el qual s'acumula un volum considerable
d'informació.
Una vegada concertada la cita amb les dones o amb la seva organització corresponent,
cadascuna de les participants en el procés de carnetización va ser fotografiada en dues
ocasions. En la primera d'elles, la dona va ser retratada juntament amb el seu nom.
L'objectiu d'aquesta primera instantània no era un altre que el de conservar i arxivar
una imatge identificable perquè els responsables del procés poguéssim saber en tot
moment quin era el nom de la dona fotografiada. En la segona instantània, les dones
eren fotografiades ja sense nom. Aquesta segona fotografia tenia com a ús final la seva
inserció en el carnet.

Al mateix temps, cadascuna de les dones participants en el procés de carnetización va
ser objecte d'una petita però detallada entrevista on se li van preguntar les següents
dades de cara a la seva inclusió en el carnet o en els formularis:
1.
2.
3.
4.
5.

Nom i cognoms
Edat
Número de DUI (Documento Único de Identidad)
Comunitat on viu
Estat civil
a.
Casada
b.
Separada
Acompanyada
c.
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d.
Vídua
i.
Soltera
6. Amb filles/fills o sense filles/fills
7. Associació o associacions a les quals pertany
a.
APDM
b.
AMUDESCO
c.
CRC
d.
Parteras
i.
PROGRESO
e.
Comité de Mujeres
f.
Comité de Jóvenes
g.
Cap
8. Nivell d'escolarització
Cap de les 404 dones carnetizadas va posar cap objecció a respondre les dades
assenyalades anteriorment. Recalcar que algunes dones van decidir per voluntat
pròpia no donar el cognom de casada o el de viduïtat tal com apareix en el seu DUI.
De la mateixa manera, en ser requerides sobre el seu estat civil, moltes dones van
optar per opcions que no coincidien amb l'estatus marcat en el seu DUI. Com és lògic,
vam advocar per defensar la llibertat d'expressió i d'elecció de les dones entrevistades
i per prioritzar sempre l'opció obtinguda en les seves respostes i no l'opció “oficial”
establerta en el seu document d'identitat.

Organització. Formularis
Totes i cadascuna de les entrevistes realitzades durant el procés de carnetización i les
dades obtingudes en aquestes van ser emmagatzemades digitalment en formularis
creats expressament per a tal ús.
Vam decidir elaborar, així, dos formularis. El primer d'ells, es va formular en Microsoft
Word 2007 amb l'objectiu d'obtenir una fitxa per dona a través d'una interfície senzilla,
eficaç i atractiva. En aquest formulari hi consta el número de carnet que es dóna a la
dona segons l'ordre en el qual va ser carnetizada, més les vuit dades requerides en les
entrevistes. L'eina Word permet la impressió de cada fitxa o de les fitxes desitjades,
podent ser lliurades, en paper o en format digital, a les responsables de les
organitzacions que ho requereixin.
El segon formulari, creat mitjançant Microsoft Excel 2007, es va idear pensant en una
eina que permetés l'obtenció de dades, percentatges i estadístiques sobre les dones
carnetizadas o les organitzacions de la Concertación de Mujeres de Suchitoto. Tota la
informació obtinguda durant el procés de carnetización va ser emmagatzemada en un
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únic arxiu Excel, podent treballar, així, amb totes les dades alhora. Aquest document,
amb còpia en mans de representants de l'ONG Cooperacció a El Salvador i de la
Concertación de Mujeres de Suchitoto, es manté obert, de cara a actualitzar la base de
dades amb futurs processos de carnetización.

Organització. Enumeració i ordre
Cadascun dels carnets va ser enumerat amb un objectiu simple: obtenir a l'instant el
nombre total de dones que formen part de la Concertación de Mujeres de Suchitoto
cada vegada que una nova dona hagi de ser carnetizada. Aquesta enumeració es va fer
necessària des del mateix moment en què tant les màximes representants de la
Concertación com les responsables de les organitzacions que la conformen van
reconèixer desconèixer el nombre de dones associades o representades en les
associacions de dones o en els organismes feministes de Suchitoto.
Els responsables de la carnetización, després de consultar la mesura amb delegades de
la Concertación de Mujeres de Suchitoto, vam decidir no jerarquitzar ni establir
condicions prèvies a l'ordre de la carnetización, tractant a totes i cadascuna de les
dones per igual. Les participants van ser fotografiades i entrevistades de forma
aleatòria, segons el calendari de cites prèviament establert i segons es prestaven al
procés. Així, sense alteracions, van ser enumerades en els formularis i en els carnets.

Experiències i símptomes
Al llarg de les més de 400 entrevistes realitzades durant el procés de carnetización els
responsables del mateix vam advertir, en molts casos, un alt grau de desconeixement a
nivell organitzatiu per part de moltes dones. En ser preguntades per l'associació a la
qual pertanyen, un alt nombre de dones va respondre, en primera instància i sense
vacil·lar, que “a cap”. La perseverança dels responsables de la carnetización i, al seu
torn, cert esclariment per part nostra, feia reflexionar les dones, que, o bé s'adonaven
del seu error o bé descobrien que realment formen part d'una organització feminista
sense saber-ho.
Al mateix temps, familiars, amigues o responsables d'alguna de les organitzacions que
formen part de la Concertación de Mujeres de Suchitoto explicaven a la dona
entrevistada a quin grup pertany en el moment en què s'adonaven que no sabia com
respondre a la pregunta formulada.
Un altre símptoma observat és el fet que moltes dones desconeixen que l'organització
de la qual són sòcies conforma, junt amb altres associacions, la Concertación de
Mujeres de Suchitoto, fet esclarit –o pretès–, en el moment de les entrevistes pels
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voluntaris. Aquestes dones equiparaven la seva organització amb la Concertación,
creient, així, que pertanyien a dues organitzacions paral·leles.
Algunes dones, en ser preguntades per associacions de la Concertación de Mujeres de
Suchitoto responien amb noms de grups no associats o no vinculats a l’organització
feminista.
Una dona va afirmar amb contundència pertànyer “a totes” les organitzacions de la
Concertación de Mujeres de Suchitoto. En ser preguntada per cadascuna de les
associacions, comitès o secretaries que la conformen, aquesta dona va reconèixer a
posteriori desconèixer l'existència de la majoria d'elles i va rectificar la seva resposta.
Tots aquests dubtes es van evidenciar malgrat que les dones van ser convocades al
procés de carnetización per les organitzacions a les quals pertanyen. Algunes de les
dones –un reduït nombre d'elles– fins i tot desconeixien per a què havien estat
convocades. En casos com aquest, els voluntaris vam haver de resoldre els seus
dubtes.
Ser conscients de l'organigrama de la Concertación de Mujeres de Suchitoto i de les
organitzacions que la conformen va ajudar, avançat el procés, a resoldre els dubtes
expressats per algunes de les dones carnetizadas.
En el carnet queda palesa l'associació o associacions a les quals pertany la propietària
del mateix, per la qual cosa aquesta eina ajudarà a dissipar tots aquests dubtes.

Disseny. Reflexions i arguments
El disseny del carnet, una targeta de la grandària d'un DUI format, principalment, pels
colors violeta –símbol del feminisme– i blanc –símbol de la pau–, és el resultat del
treball dels voluntaris i de les reflexions expressades en una reunió mantinguda amb
delegades de la Concertación de Mujeres de Suchitoto a casa de la Morena Herrera.
En aquesta reunió, després de l'esperat intercanvi de precs i arguments, van quedar
establertes les dades personals a figurar en el revers del carnet, obviant, d'aquesta
manera, l'element “estat civil”, en considerar que es tracta d'una “dada discriminatòria
per a les dones” i que ha de recollir-se tan sols en els formularis.
De la mateixa manera, es va aprovar la inclusió dels anomenats símbols patris –“que
haurien de ser matris (sic)”–, en considerar-los com a “elements propietat de tots els
salvadorencs”.
Alhora, es va configurar un dels principals elements del carnet, la descripció de la
posseïdora del mateix com a “DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES”.
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Aquest títol va ser objecte d'una intensa discussió durant la reunió. Així doncs, algunes
representants de la Concertación de Mujeres de Suchitoto es van mostrar poc
inclinades a lliurar carnets amb el lema en qüestió inscrit per l'existència de “dones
que són víctimes de violència als seus domicilis i, malgrat tot, defensen el seu marit”.

No obstant això, es va argumentar que darrere del carnet existeix una lluita per canviar
la consciència de moltes dones. Un reconeixement a totes aquelles mares que
defensen que els seus fills i filles puguin tenir aigua cada dia. Una eina, convertida en
un instrument internacional que protegeixi a les víctimes de la violència de gènere. Un
reconeixement a totes aquelles dones que lluiten per defensar els seus drets, que no
deixen de ser drets humans.
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A mode de conclusió es va estimar necessari realitzar un intens treball de
conscienciació en el moment del lliurament del carnet, cuidant meticulosament els
detalls i els discursos amb l'objectiu de fer entendre a les posseïdores del mateix quant
valuós és el símbol que tindran entre mans. Així, la Concertación de Mujeres de
Suchitoto va celebrar, el 15 d’octubre passat –dia de la Dona Rural–, un emotiu acte al
centre del nucli urbà, on es van entregar els 400 carnets no sense deixar d’incidir en la
seva importància i en la responsabilitat que implica.

Gràfics i estadístiques
A continuació es mostren una sèrie de gràfics construïts a través de les dades
obtingudes en les entrevistes realitzades a les dones durant el procés de carnetización.
Aquests gràfics pretenen ajudar a comprendre i valorar la base humana que conforma
la Concertación de Mujeres de Suchitoto.

Gràfic 1

El 50,5% de les 404 dones carnetizadas en el primer període pertanyen a CRC, essent,
aquesta, l'organització més representada a la Concertación de Mujeres de Suchitoto.
Destacar que tan sols 19 dones carnetizadas van afirmar no sentir-se identificades amb
cap associació més enllà de la mateixa Concertación.
Les responsables de PROGRESO van decidir no participar en el procés. Per aquest
motiu, la representació expressada en el Gràfic 1 no es correspon amb la realitat de
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l'organització. Les 13 dones de PROGRESO carnetizadas són sòcies, a més, d'alguna de
les altres associacions que conformen la Concertación i van ser carnetizadas en el
moment en què aquesta segona organització va ser citada.m
La suma de les sòcies de cadascuna de les organitzacions no correspon amb el nombre
total de dones carnetizadas (404) a causa de l'existència de participants en el procés
que formen part de dues o fins i tot tres organitzacions alhora.

Gràfic 2

La dona més jove en participar en el procés de carnetización té 13 anys, mentre que la
major compta amb 85. En cap moment, els responsables de la carnetización vam
decidir posar cap objecció al fet que les menors d'edat convocades formessin part del
procés, més quan pràcticament totes i cadascuna d'elles –amb una sola excepció– van
assegurar formar part d'alguna de les associacions representades a la Concertación de
Mujeres de Suchitoto.
Tres franges d'edat sobresurten per damunt de les altres: les que formen les edats
compreses entre els 26 i 55 anys. L'edat més repetida entre les dones que formen part
de la Concertación de Mujeres de Suchitoto és la de 37 anys, essent, a més, la franja en
què s'inclou, de 36 a 45 anys, les més nombrosa.
Gràcies al Gràfic 2 es pot observar un considerable salt en passar de la franja 18-25 a la
següent. De la mateixa manera succeeix en passar de la franja 46-55 a la posterior.
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Com és lògic, les franges d'edat menys freqüents són les de menors d’edat i les de
majors de 76 anys, amb vuit representants cadascuna. És notable apreciar que el
nombre de dones joves d'entre 18 i 25 anys és major al de dones d'entre 56 i 65 anys
d'una banda i al de dones de 66-75 anys i 76-85 anys juntes, donant a la Concertación
cert nivell de joventut, més tenint en compte el percentatge de dones de 26 a 35 anys.
Els voluntaris vam ser testimonis de cert grau de desconeixement respecte als anys per
part de moltes dones. Una participant, en ser preguntada per l'edat va respondre “50”
amb resolució. “No mamá, tienes 51”, va afegir entre múrria i riallera una nena petita
que intentava, no sense esforç, treure el seu caparró per damunt d'una taula. Més
enllà d'una apreciació potser trivial, l'anècdota serveix per reflectir una constant que
es va donar al llarg del procés de carnetización: el voluntari o involuntari
desconeixement de l'edat en un elevat nombre de dones.
En més d'una ocasió, ens vam veure obligats a recórrer al DUI de la dona entrevistada
per saber la seva edat, després d'obtenir dubtes com a resposta a la pregunta. En
altres casos, dones que sí recordaven l'any que van néixer calculaven malament l’edat.
Durant la gènesi del procés, vam decidir formular la pregunta sobre l'edat mitjançant
franges d'edat, en ser advertits d'inici que les dones salvadorenques podrien mostrarse poc inclinades a donar els seus anys amb exactitud a joves voluntaris.
Al no donar-se aquesta objecció, vam considerar, ja massa tard, que hagués estat
preferible preguntar per l'any de naixement. En tot cas, es pot obtenir l'any de
naixement de totes i cadascuna de les dones carnetizadas mitjançant un senzill càlcul.
Gràfic 3
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Encara que la columna referent a dones no escolaritzades destaca d'entre totes les que
formen el Gràfic 3 no hi ha dubte que l'aclaparadora majoria de les participants en el
procés de carnetización va ser escolaritzada. Del gràfic en qüestió es desprèn que un
elevat nombre de dones entrevistades va acabar el cicle de primària. Alhora, destacar
el raonable nombre de dones que van arribar fins al final del cicle de secundària.

Gràfic 3.1

Escolarització
No
escolaritzades
20%

Escolaritzades
80%

Gràfic 3.2

Nivell d'escolarització
Universitat
4%

Sense
escolaritzar
20%

Primària
53%
Batxillerat
7%

Secundària
16%
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Si s’observa el Gràfic 3.1 es comprovarà que la gran majoria de les dones carnetizadas
va rebre educació en algun dels diferents estadis de l'escolarització salvadorenca.
El Gràfic 3.2 serveix per desgranar quantes de les dones carnetizadas es van instruir
únicament en algun curs de primària; quantes, en secundària; quantes van arribar fins
al batxillerat; i quantes són universitàries. Com es pot observar, la majoria d'elles va
cursar almenys un nivell en l'educació primària, mentre que hi ha més dones sense
escolaritzar que havent cursat, almenys, un curs de secundària.
Diverses dones no escolaritzades van confessar no saber llegir ni escriure.

Gràfic 4

Estat civil
Separada
2%

Vídua
7%

Casada
28%

Soltera
33%

Acompanyada
30%

Tal com es pot observar al Gràfic 4, la majoria de les dones carnetizadas no està
casada. O bé és soltera, separada o vídua o té una relació sentimental amb un
company sense haver contret matrimoni.
Destacar que, la pràctica totalitat de les dones carnetizadas van afirmar tenir filles o
fills –en ocasions un nombre molt elevat de descendents– i trobar-se, en el moment de
fer l'entrevista, sense marit ni company.
Com ja s’ha dit en un punt anterior, un elevat nombre de dones carnetizadas va
respondre a la pregunta sobre el seu estat civil amb una opció que no coincidia amb
l'estatus marcat en el seu DUI. Moltes dones prefereixen oblidar relacions conjugals no
satisfactòries o el seu vincle amb homes de qui no guarden un grat record.

18

Memòria El Salvador. Juliol 2010

Gràfic 5

Descendència
Sense
filles/fills
8%

Amb
filles/fills
92%

El Gràfic 5 mostra que la contundent majoria de dones participants al procés de
carnetización té filles o fills.

El procés de carnetización és fruït de la iniciativa i la voluntat de la Concertación de
Mujeres de Suchitoto en la seva recerca d’eines que facin possible avançar en la lluita
pels drets de les dones.

Memòria El Salvador. Juliol 2010

19

b) Manual per a l’aplicació de l’equitat de gènere en la
gestió municipal
Per tal de descriure la tasca d’Elaboració d’un manual per a l’aplicació de l’equitat de
gènere en la gestió municipal, cal contextualitzar la situació del país en matèria de
polítiques públiques d’acció per a les dones i equitat de gènere, permetent així,
entendre d’una manera integral, la necessitat de la tasca encomanada i la importància
de l’elaboració d’aquest manual.

Polítiques públiques d’equitat de gènere
Els moviments de dones i moviments feministes de la societat salvadorenya han tingut
una gran incidència en els Acords de Pau del Salvador –any 1992–, amb la finalització
de la guerra que havia viscut el país durant 12 anys, constituint així el subjecte polític
de major incidència en el procés de definició de les polítiques públiques per a l’equitat
de gènere. Les entitats feministes i de dones reclamaren la necessitat de la promoció
de polítiques públiques pels drets de les dones i que es tingués en compte la
desigualtat de gènere en les actuacions governamentals.
La lluita per l’autonomia respecte dels partits polítics es convertí en un dels factors de
cohesió d’algunes organitzacions feministes i el sorgiment del moviment de dones com
a subjecte polític amb veu i projecte polític propi.
Aquest és el marc en el qual sorgí el procés de construcció de la Plataforma Mujeres
94, basada en la formulació de propostes de les famoses “eleccions del segle”, la
primera vegada que l’FMLN participava en les eleccions legislatives –esdeveniment de
consolidació de la democràcia– , que va servir com a base pel Protocol que firmaren els
representants polítics amb les organitzacions de dones per la participació al procés
electoral. Aquest document va constituir la font principal de propostes en les
negociacions entre el moviment de dones i el govern central, abans i després de la IV
Conferència Mundial de les Dones a Beijing.
Els compromisos establerts en aquesta IV Conferència Mundial, per part dels Estats i
Governs Nacionals oferiren un marc general operatiu per a la formulació de polítiques
públiques d’acció per a les dones i l’equitat de gènere.
Fou en aquest context que es creà l’ISDEMU (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer) el 1996 com a organisme estatal encarregat de promoure les polítiques
d’equitat de gènere. La creació d’aquest organisme estatal, va ser possible gràcies a
llargs diàlegs i debats amb organitzacions de dones i feministes, mitjançant processos
de concertació entre totes les parts.

20

Memòria El Salvador. Juliol 2010

Aquest nou organisme institucional fou l’encarregat de desenvolupar la Política
Nacional de la Mujer, pla de treball estratègic que conté 10 àrees i 250 accions amb
l’objectiu general de millorar la condició de les dones salvadorenyes, aconseguint la
igualtat entre dones i homes. El desenvolupament del Pla d’Acció ha estat dificultós
degut a la falta de mecanismes jurídics, conceptuals, pressupostaris i jurisdiccionals,
que permetin el paper rector de l’ISDEMU.
Paral·lelament al procés d’incidència nacional, algunes organitzacions feministes i de
dones han fet incidència política en l’àmbit municipal, identificant-lo com a espai de
construcció d’estratègies i accions reivindicatives. El resultat d’aquest interès pel món
local donà peu al sorgiment de diagnòstics comunitaris i plataformes municipals, que
les organitzacions locals de dones presentaven a candidats i candidates. Els espais
municipals, com a espais estatals de responsabilitat i possibilitat d’establir polítiques
públiques a favor dels drets de les dones i l’equitat de gènere.
A partir del 1997 diverses alcaldies iniciaren processos de discussió per a la promoció
de l’equitat de gènere. San Salvador va ser la primera municipalitat en dur-ho a terme
seguida de diverses municipalitats dels departaments de Cuscatlán, la Libertad i la Paz.
Per altra banda diverses institucions nacionals i internacionals varen mostrar el seu
interès per la institucionalització de les polítiques públiques que asseguren i promouen
els drets de les dones en l’àmbit municipal.
Des de l’any 2005, les reformes al Codi Municipal aprovades per l’Assemblea
Legislativa, incorporen en l’Article 4, la competència nº29, dirigida a la promoció de
l’equitat de gènere. Aquesta competència responsabilitza els governs públics
municipals perquè apliquin mesures específiques d’acció positiva a favor dels drets de
les dones i polítiques d’equitat de gènere en la gestió municipal. A més, es creen les
Unidades Municipales de la Mujer o Unidades Municipales de Equidad de Género.
Aquesta reforma del codi municipal ha inclòs com a part de les competències, la
responsabilitat d’implementar programes i projectes que promoguin l’equitat de
gènere. Per tant, el compliment de la mateixa respon a una responsabilitat política i no
a la voluntat política com fins aleshores.
Actualment, al Salvador hi ha 526 organitzacions de dones. Dels 262 municipis que hi
ha al Salvador, al menys 11 tenen política de gènere. Els departaments amb major
incidència política en matèria d’equitat de gènere són: Cuscatlán, la Libertat, la Paz i
San Salvador. Aquesta realitat numèrica explica com, poc a poc, la lluita de les
organitzacions feministes i de dones salvadorenyes, va calant en la societat i es
tradueix en una realitat d’abast públic i polític.
Aquesta nova competència municipal ha estat l’encarregada de la necessitat d’establir
un mecanisme de treball conjunt –entre diverses institucions, entitats ciutadanes i
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feministes– de polítiques públiques d’acció per a les dones i l’equitat de gènere. És per
aquest motiu que s’inicia el procés d’elaboració participativa d’un manual de polítiques
públiques per a l’equitat de gènere en l’àmbit municipal.
La metodologia emprada en la confecció d’aquest manual es descriu a continuació de
manera detallada. Des de l’Estada Solidària, la nostra intervenció s’emmarca en la
confecció i dinamització dels tallers 2 i 3, tot i així, s’explica tot el procés per entendre
la totalitat de la tasca.

Metodologia de treball per a la realització del manual
Procés d’elaboració participativa basat en l’experiència del treball conjunt de les
instàncies impulsores del procés:
 Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
 Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas
(ANDRYSAS)
 Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Amb aquesta eina es pretén donar resposta a les múltiples demandes de suport de les
municipalitats que inicien el procés de creació i/o consolidació de les UMM (Unidades
Municipales de la Mujer) i altres que busquen avançar en la institucionalització de
l’equitat de gènere com a part de la gestió municipal.
L’objectiu és el de proporcionar una eina metodològica que orienti els processos
d’obertura, institucionalització i desenvolupament de les Unidades Municipales de la
Mujer i altres mecanismes de promoció de l’equitat de gènere en diversos àmbits de la
gestió municipal en diferents localitats del Salvador.
Fases de l’elaboració del manual:
1. Recopilació i anàlisi d’experiències locals, nacionals i internacionals
relacionades amb la creació i institucionalització de mecanismes municipals per
a l’equitat de gènere i la promoció dels drets de les dones.
2. Identificació de punts clau en la bibliografia recopilada per treballar als diversos
tallers participatius.
3. Desenvolupar un procés participatiu a través de 4 tallers, de construcció
conjunta del manual. Per tal de recuperar les diferents experiències existents
al país.
4. Sistematització dels debats.
5. Elaboració i validació d’eines metodològiques.
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6. Edició del manual.
7. Presentació pública nacional i municipal, especialment a organitzacions de
dones i alcaldies.

Per a la realització de cada una de les fases es compta amb les instàncies impulsores. El
disseny i dinamització dels 4 tallers participatius es duen a terme des de la Colectiva
Feminista para el Desarrollo Local. Les persones participants dels tallers són dones
expertes i formades en matèria de polítiques públiques d’equitat de gènere.
Per a cada taller, es realitza una “carta metodològica” amb el contingut i dinàmiques
de cada sessió. Els tallers no pretenen ser una eina de formació per a les persones
participants; estan pensats com a espais participatius d’interlocució i debat de les
persones escollides per a l’elaboració del manual.
Els temes treballats en els 4 tallers participatius han estat els següents:

Taller 1: Construcció del marc general del manual
Objectiu: aconseguir que les persones participants coneguin i s’apropiïn de la proposta
d’elaboració del manual i aportin, amb elements substancials, a la construcció del marc
general i les definicions centrals del mateix a partir de:
•
•
•
•

Identificació d’antecedents
Definició d’objectius, propòsits i arguments principals
Identificació d’instàncies, funcionariat i persones a qui està dirigit el manual
Definició i abast dels continguts principals

Taller 2: Gestió local de les polítiques d’equitat de gènere
Objectiu: definir conjuntament el paper de les municipalitats en la gestió de l’equitat
de gènere en el si de les organitzacions a través dels subtemes següents:
•
•
•
•

Continguts del manual
Gestió municipal innovadora i equitat de gènere
Unidades Municipales de la Mujer
Competències municipals

Taller 3: Àrees d’intervenció de les polítiques d’equitat de gènere
Objectiu: definir conjuntament les àrees d’intervenció específiques que han de
treballar les polítiques d’equitat de gènere.
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• Unidades Municipales de la Mujer
• Polítiques públiques d’equitat de gènere: definició i tipologies
• Seqüència lògica per al disseny i aplicació de polítiques de gènere a nivell
municipal
• Àrees d’aplicació de les polítiques

Taller 4: Institucionalitat de l’equitat de gènere a nivell municipal
Objectiu: definir conjuntament el paper de les diverses institucions en la intervenció de
l’equitat de gènere a nivell municipal
•
•
•
•

Definició d’actors principals d’intervenció
Definició de transversalitat de gènere
Paper de les institucions nacionals i locals
Relació de l’ISDEMU amb les diverses Unidades Municipales de la Mujer

Cada taller s’ha treballat de maneres diverses i amb dinàmiques adequades a cada
matèria, en tot moment des de la participació, el debat i la reflexió.
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L’experiència ha permès interactuar amb professionals vinculades a les polítiques
d’igualtat de gènere. I així hem après una forma d’intervenció per a la millora dels
drets de les dones des d’un altre prisma i mirada política. La lluita de les dones
salvadorenyes és un gran exemple per a nosaltres. És fonamental construir teoria
política feminista, amb una motxilla plena de noves experiències.
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c) Campanya contra la violència vers les dones
La Concertación de Mujeres de Suchitoto dedica grans esforços a combatre la violència
de gènere, sent un dels principals eixos que treballen dins de l’organització per
transformar el seu municipi en un lloc més just per a tothom, també per a les dones,
més digne i més segur on viure.
Durant l’estada, varem tenir l’oportunitat de conèixer i participar en diferents
activitats relacionades amb la presa de consciència de la violència exercida sobre les
dones i en accions pensades per posar fi a aquesta injustícia.

Tallers de prevenció i atenció en violència contra les dones
La finalitat d’aquest taller era generar un espai de reflexió sobre la importància de la
prevenció de la violència contra les dones.
Els objectius:
• Trencar el silenci
• Donar suport a les dones víctimes de la violència
• Promoure canvis culturals: acabar amb les idees preconcebudes i perpetuades
per les pròpies dones com el fet d’haver nascut per aguantar al marit, o per
tenir fills i filles... Crear un marc de llibertat i d’autoexpressió propi de les dones
• Presentar el diagrama de la violència: prendre consciència i identificar els
diferents tipus de violència que existeixen. Anar més enllà de la violència física
El taller l’impartia una representant de la Concertación de Mujeres de Suchitoto, que
es desplaçava fins a la comunitat rural per garantir que totes les dones tinguessin accés
al taller. Allà es combinava la teoria amb exercicis de grup.
Nosaltres varem poder participar en algun dels tallers i interactuar directament amb
les dones, formant part dels grups de treball.
Les conclusions que en vam poder extreure no són representatives, però a nivell
qualitatiu podríem dir que tot i que la participació era baixa en termes absoluts, sí que
suposava un gran avenç en el nombre de dones implicades en la lluita de gènere.
L’espectre d’edat era força ampli. No només hi participaven les dones joves; les dones
d’edat més avançada també tenien coses a dir, encara que es limités a expressar el que
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havien patit en el passat i manifestar públicament l’alliberació que havia suposat la
mort del seu marit.
Quedava palès que la violència de gènere, tant física, com psicològica i econòmica,
estava present a la vida de totes elles. Les dones que es negaven a resignar-se i
plantaven cara a la situació patien l’absoluta indiferència per part dels marits, o inclús
la marginació.
Moltes d’elles no gaudeixen d’independència econòmica i no poden crear una nova llar
soles. Una de les mesures per combatre l’aïllament d’aquestes dones són les
anomenades xarxes de famílies solidàries, dones que acullen de forma temporal a una
altra dona que ha volgut separar-se del marit.
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Manifestació per la mort d’Elda Ramos
Durant l’estada, també varem poder participar en una manifestació massiva contra la
violència masclista a la capital del país.
S’organitzava en motiu del primer aniversari de la mort de l’Elda Ramos, assassinada
pel seu ex-marit, que segueix en llibertat, sense ser jutjat. L’Elda era membre del grup
de les ANDRYSAS.
Així, el dia 16 de juliol, unes dues mil dones de diferents organitzacions de tot el país es
van reunir per reclamar justícia i responsabilitat a la classe política. Per acabar d’una
vegada amb la violència masclista i amb la impunitat.
La manifestació es va estendre pels carrers principals de la capital, fins arribar al
Ministeri de Justícia. Allà, les dones van demanar a crits audiència al ministre de
Justícia. Finalment una delegació formada per representats de cada organització
feminista aconseguí el seu propòsit i van poder parlar amb el ministre, que els va
prometre una nova trobada al cap d’uns dies.
La manifestació va continuar fins al Tribunal Suprem i l’Assemblea Legislativa, que
actualment segueix sense aprovar la llei d’igualtat que demanen les diferents
organitzacions feministes, i que serviria com a instrument per posar fi a les profundes
escletxes entre les dones i els homes del Salvador.
Nosaltres hi varem assistir a través de la Concertación de Mujeres de Suchitoto. A les 8
del matí ja érem als autobusos contractats per l’organització per facilitar l’accés de les
dones de les zones rurals a la capital del país.
La manifestació es va dur a terme amb tranquil·litat. No van haver-hi incidents. El que
més ens va cridar l’atenció va ser el comportament resignat de les dones durant la
marxa. Desfilaven dignes, però sense cridar massa. La nostra impressió és que porten
massa anys de submissió a l’esquena.
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Foro Festival contra l’assetjament i l’abús sexual infantil i contra la violència vers les
dones
Un dels principals projectes a desenvolupar que teníem entre mans en col·laboració
amb la Concertación de Mujeres de Suchitoto en el moment de la nostra arribada era
preparar una jornada de reflexió contra la violència que tenien prevista celebrar el dia
24 de juliol.
La jornada l’organitzava la Concertación de Mujeres de Suchitoto, la Colectiva
Feminista para el Desarrollo Local, l’Alcaldia Municipal i la Mesa de prevención y
atención de violencia hacia las mujeres.
L’objectiu era sensibilitzar la població contra la violència de gènere i contra
l’assetjament i abús sexual infantil, animar-la a transformar la ciutat en un espai segur
per a tothom. Aquest esdeveniment formava part de tota una campanya que portava
temps duent-se a terme per posar fi a la violència i, alhora, per recuperar els espais
públics que en l’actualitat estan ocupats per bandes juvenils de caire violent, les
anomenades maras, que amenacen les vides d’adults, nenes i nens.
Una de les tasques que ens van proposar era que penséssim una agenda de les
activitats que es podien desenvolupar durant la jornada. Així com plantejar una
campanya de comunicació per donar a conèixer l’esdeveniment entre la població de
Suchitoto.
La nostra col·laboració es va dividir en 3 etapes:
1.
2.
3.

Desenvolupament de la campanya de comunicació.
Creació de l’agenda de l’esdeveniment.
Suport logístic durant la diada.

- Desenvolupament de la campanya de comunicació
L’objectiu era donar a conèixer la jornada entre la població. Les encarregades del
projecte ens van demanar que el to de la comunicació no situés a les dones com a
víctimes, al contrari, que transmetés la possibilitat de canvi, i convidés a l’acció.
Un altre condicionant era que el públic al qual ens dirigíem era tant adults com
població infantil. Així doncs es tractava de pensar una peça de comunicació els codis
de la qual fossin intel·ligibles per ambdós interlocutors.
Una darrera limitació a tenir en compte era la possible diferència cultural entre la
nostra manera de tractar temes sobre la violència, o, en general, en la manera de
comunicar. Però finalment, aquest aspecte no va suposar cap obstacle.
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Després d’un procés de treball, la comissió va aprovar el lema de campanya: “CAMBIA
EL CUENTO”.
L’eix creatiu sobre el que es va treballar van ser els contes infantils. La proposta posava
de manifest que per molt que sempre ens hagin explicat el conte d’una manera, les
històries, si no ens agraden, es poden canviar.
Un cop varem haver confirmat que afortunadament els contes populars ho són més
enllà de les fronteres catalanes, i que a El Salvador la Caputxeta vermella també és
famosa, es va elaborar el guió d’una falca.
El mitjà principal a través del qual difonen els esdeveniments tant al centre de la ciutat
de Suchitoto, com a les zones rurals, consisteix en el que anomenen perifoneo. Es
tracta de col·locar un altaveu sobre una pick-up i mentre circula el vehicle emetre la
falca de forma ininterrompuda amb el volum al màxim, tal i com mostra la fotografia:

Com s’aprecia al guió, la idea es centrava en trencar amb el concepte de violència del
conte original i que la Caputxeta, enlloc de ser enganyada pel llop, li plantés cara. I el
llop, enlloc de menjar-se a l’àvia, acabés cantant i ballant amb ella i la Caputxeta.
Perquè els contes... es poden canviar!
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LOCUTOR NARRADOR:
Y la pequeña y frágil caperucita prosiguió con su camino hasta casa de su abuelita
sin saber que el lobo la esperaba allá disfrazada con la ropa de ella.
SFX: toc, toc.
CAPERUCITA: ¿Abuelita?!
LOBO (impostando la voz de la abuela): Sí, caperucita… estoy acá, en la camita.
Caperucita entró hasta la habitación de la abuela, que estaba acostada en la
cama. Pero al fijarse bien en su rostro, notó algo muy extraño.
CAPERUCITA: ¡Abuela! Pero… ¡qué orejas tan grandes tienes!
LOBO (con voz de abuela): Eh… son para escucharte mejor caperucita…
CAPERUCITA: ah, y… qué ojos tan grandes tienes…
LOBO (con voz de abuelita): son… para verte mejor…
CAPERUCITA: ¡Y qué boca tan grande tienes! Tú no eres mi abuelita... ¡tú eres el
lobo feroz!
LOBO: claro... ¡y estoy aquí para cantarte una canción!
LOCUTOR NARRADOR:
Y en ese momento, la abuela salió de su escondite con una guitarra, y los tres,
caperucita, la abuela y el lobo cantaron y bailaron felices, y el lobo nunca más
volvió a ser feroz.
Porque los cuentos se pueden cambiar.
Transformemos Suchitoto en una ciudad segura. Libre del acoso y el abuso sexual
infantil. Libre de violencia hacia las mujeres.
Ven a celebrar el festival por un municipio libre de todo tipo de violencia.
El próximo sábado 24 de julio en el parque San Martín a partir de las 8h de la
mañana.
Teatro, batucada, juegos infantiles, música en vivo y un delicioso refrigerio para
todas y todos.
Invitan: La Concertación de Mujeres de Suchitoto, La Colectiva feminista para el
desarrollo local, la Alcaldía municipal y la Mesa de prevención de la violencia
contra las mujeres.
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La campanya també comptava amb un suport gràfic: es va dissenyar un cartell amb el
lema “Cambia el cuento” que es va penjar per llocs estratègics de la ciutat.

El mateix dia de l’esdeveniment, les línies d’autobusos locals van acceptar col·locar
cartells rebutjant la violència al municipi. Tot i així fins al darrer moment no se sabia si
els conductors cedirien l’espai i no va ser una iniciativa fàcil d’aconseguir.
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La imatge del vinil reprodueix una campanya utilitzada amb anterioritat per la
Concertación on es mostrava la figura del torogoz (ocell nacional) acompanyada de
l’eslògan del municipi “Por un Suchitoto seguro” al qual s’hi afegia “i libre de todo tipo
de violencia”.
- Creació de l’agenda de l’esdeveniment
Es va formar una comissió de dones, on també estàvem incloses, per dissenyar les
activitats que es farien durant l’acte.
Es va intentar que la jornada tingués continguts tant didàctics contra la violència com
lúdics per tal d’entretenir a les persones assistents, especialment a les més petites i
petits. La intenció era plantejar la diada com una festa més que com un “foro” formal.
El parc on tindria lloc la jornada comptava amb un escenari i es va decidir representarhi contes relacionats amb la violència tant de gènere com infantil.
La programació comptava amb el conte Ni un besito más a la fuerza on s’explica als
infants el dret a decidir si volen un petó o no, però sobretot es fa sense criminalitzar el
fet de mostrar afecte. El quid està en discernir si volem aquell petó o no, i en aquest
darrer cas, la possibilitat natural de negar-nos-hi.
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La següent representació era el conte Arturo y Clementina, dues tortugues que inicien
una relació molt enamorades, però des del moment en què marxen a viure juntes,
l’Arturo no vol que la Clementina surti de casa. Ella sempre ha somiat en viatjar... i li
agrada cantar i pintar. Però ell prefereix portar-li una guitarra, o un quadre de Venècia
i que ella s’ho miri des de casa mentre neteja. Cada vegada la closca de la Clementina li
pesa més amb tants objectes a sobre i un dia decideix abandonar la closca i sortir a
passejar. L’experiència li agrada tant que no vol tornar. L’Arturo no entén per què va
ser tan desagraïda la seva dona si li ho donava tot.
Aquest conte és una clara mostra de violència simbòlica contra les dones. I com el
primer conte, el van interpretar dones de la mateixa Concertación de Mujeres de
Suchitoto. El resultat va ser molt positiu, ja que el van seguir amb interès tant les
dones del públic, com les nenes i nens, que de seguida van entendre el que li passava a
la Clementina.
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ARTURO Y CLEMENTINA

NARRADOR.- Un hermoso día de primavera Arturo y Clementina, dos jóvenes y
hermosas tortugas rubias se conocieron al borde de un estanque y aquella misma
tarde descubrieron que estaban enamorados.
Clementina, alegre y despreocupada, hacía muchos proyectos para su vida futura
mientras paseaban los dos a orillas del estanque y pescaban alguna cosilla para la
cena.
CLEMENTINA.- Ya verás qué felices seremos. Viajaremos y descubriremos otros
lagos y otras tortugas diferentes, y encontraremos otra clase de peces y otras
plantas y flores en la orilla... ¡Será una vida estupenda! Iremos incluso al extranjero.
¿Sabes una cosa? Siempre he querido visitar Venecia...
ARTURO.- (Sonriendo vagamente). Sí.
NARRADOR.-Pero los días transcurrían iguales al borde del estanque. Arturo había
decidido pescar él solo para los dos y así Clementina podría descansar. Llegaba a la
hora de comer con renacuajos y caracoles.
ARTURO.- ¿Cómo estás, cariño? ¿Lo has pasado bien?
CLEMENTINA.- (Suspirando) ¡Me he aburrido mucho! ¡Todo el día sola esperándote!
ARTURO.- (Gritando indignado) ¡ABURRIDO! ¿Dices que te has aburrido? Busca algo
que hacer. El mundo está lleno de ocupaciones interesantes. ¡Sólo se aburren los
tontos!
NARRADOR.- A Clementina le daba mucha vergüenza ser tonta, y hubiera querido
no aburrirse tanto, pero no podía evitarlo. Un día, cuando volvió Arturo...
CLEMENTINA.- Me gustaría tener una flauta. Aprendería a tocarla, inventaría
canciones, y eso me entretendría.
ARTURO.- ¿TÚ? ¿Tocar la flauta tú? ¡Si ni siquiera distingues las notas! Eres incapaz
de aprender. No tienes oído.
NARRADOR.- Aquella misma noche, Arturo compareció con un hermoso tocadiscos
y lo ató bien a la casa de Clementina.
ARTURO.- Así no lo perderás. ¡Eres tan distraída...!
CLEMENTINA.- Gracias.
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NARRADOR.- Pero aquella noche, antes de dormirse, estuvo pensando por qué
tenía que llevar a cuestas aquel tocadiscos tan pesado en lugar de una flauta ligera,
y si era verdad que no hubiera llegado a aprender las notas y que era distraída. Pero
después, avergonzada, decidió que tenía que ser así, puesto que Arturo, tan
inteligente, lo decía. Suspiró resignada y se durmió.
Durante unos días, Clementina escuchó el tocadiscos. Después se cansó. Era, de
todos modos, un objeto bonito y se entretuvo limpiándolo y sacándole brillo; pero
al poco tiempo volvió a aburrirse.
Un atardecer, mientras contemplaban las estrellas a orillas del estanque
silencioso...
CLEMENTINA.- Sabes, Arturo, algunas veces veo unas flores tan bonitas, de colores
tan extraños, que me dan ganas de llorar... Me gustaría tener una caja de acuarelas
y poder pintarlas.
ARTURO.- (Riéndose) ¡Vaya idea ridícula! ¿Es que te crees una artista? ¡Qué
bobada!
CLEMENTINA.- (Aparte) Vaya, ya he vuelto a decir una tontería. Tendré que andar
con mucho cuidado o Arturo va a cansarse de tener una mujer tan estúpida...
NARRADOR.- Y se esforzó en hablar lo menos posible. Arturo se dio cuenta en
seguida.
ARTURO.- (Aparte) Tengo una compañera aburrida de veras. No habla nunca y,
cuando habla, no dice más que disparates.
NARRADOR.- Pero debía sentirse un poco culpable y, a los pocos días, se presentó
con un paquetón.
ARTURO.- Mira, he encontrado a un amigo mío pintor y le he comprado un cuadro
para ti. Estarás contenta, ¿no? Decías que el arte te interesa. Pues ahí lo tienes!
Átatelo bien porque, con lo distraída que tú eres, ya veo que acabarás por perderlo.
NARRADOR.- La carga de Clementina aumentaba poco a poco. Un día se añadió un florero
de Murano.
ARTURO.- ¿No decías que te gustaba Venecia? Tuyo es. Átalo bien para que no se te caiga.
¡Eres tan descuidada!
NARRADOR.- Otro día llegó una colección de pipas austriacas dentro de una vitrina.
Después una enciclopedia...
CLEMENTINA.- (Suspirando) Si por lo menos supiera leer...
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NARRADOR.- Llegó un momento en que fue necesario añadir un segundo piso. Con la casa
de dos pisos a sus espaldas, ya no podía ni moverse. Arturo le llevaba la comida y esto le
hacía sentirse importante.
ARTURO.- ¿Qué harías tú sin mí?
CLEMENTINA.- (Suspirando) Claro. ¿Qué haría yo sin ti?
NARRADOR.- Poco a poco la casa de dos pisos quedó también completamente llena. Pero
ya casi tenían la solución: tres pisos más se añadieron ahora a la casa de Clementina que
hacía ya mucho tiempo que se había convertido en un rascacielos.
Una mañana de primavera decidió que aquella vida no podía seguir más tiempo. Salió
sigilosamente de la casa y se dio un paseo: fue muy hermoso, pero muy corto. Arturo volvía
a casa para el almuerzo y debía encontrarla esperándole. Como siempre.
Pero, poco a poco el paseíto se convirtió enana costumbre y Clementina se sentía cada vez
más satisfecha de su nueva vida. Arturo no sabía nada, pero sospechaba que ocurría algo.
ARTURO.- ¿De qué demonios te ríes? Pareces tonta.
NARRADOR.- Pero Clementina esta vez no se preocupó en absoluto. Ahora salía de casa en
cuanto Arturo volvía la espalda y él la encontraba cada vez más extraña, y encontraba la
casa cada vez más desordenada. Pero Clementina empezaba a ser verdaderamente feliz y
las regañinas de Arturo ya no le importaban.
Y un día Arturo encontró la casa vacía. Se enfadó muchísimo y no entendió nada. Años más
tarde seguía contándoles lo mismo a sus amigos.
ARTURO.- Realmente era una ingrata la tal Clementina. No le faltaba de nada. ¡Veinticinco
pisos tenía su casa, y todos llenos de tesoros!
NARRADOR.-Las tortugas viven muchísimos años y es posible que Clementina siga viajando
feliz por el mundo. Es posible que toque la flauta y haga hermosas acuarelas de plantas y
flores. Si encuentras una tortuga sin casa, intenta llamarla: ¡Clementina! ¡Clementina! Y si
te contesta, seguro que es ella.

La darrera representació la varem pensar juntament amb les dones de les comunitats
rurals. Elles dins dels tallers de violència fan sociodrames per tal de poder expressar
millor el que pateixen a casa. Els varem proposar que aprofitessin la jornada per fer
una actuació davant d’altres dones, i van acceptar. L’obra es titulava Ni un día más i
reflectia el dia a dia d’una dona, en comparació amb el d’un home. És a dir la gran
quantitat de tasques reproductives i productives que duen a terme les dones,
difícilment reconegudes per la societat. En contraposició als homes, que només es
responsabilitzen de les tasques productives.
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La reacció del públic va ser sorprenent, ja que lluny de convertir-se en una peça
dramàtica, les dones entenien la paròdia del seu dia a dia i reien, una bona teràpia per
reivindicar la discriminació que es pateix.

Memòria El Salvador. Juliol 2010

41

Pel que fa a les activitats lúdiques, la jornada es va amenitzar amb batucades, jocs
infantils, pallassos i un refrigeri per a totes i tots.
- Realització de l’acte
Durant la diada es va donar suport logístic per tal de desenvolupar les activitats
esmentades, i això consistia des de saltar a corda, fins a fotografiar la jornada.
La jornada es va viure amb tranquil·litat i per una vegada, les protagonistes del parc de
San Martín van ser les dones i les nenes i nens de Suchitoto. L’escenari va servir com a
plataforma per donar veu tant als representants de les organitzacions de dones, com a
l’alcalde, la policia local i a les assistents, quasi totes dones, que amb els seus
testimonis van trencar el silenci per denunciar la violència, sigui del tipus que sigui.
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4. VALORACIÓ DE L’ESTADA
De l’estada hem extret unes conclusions valoratives
Com a positives, conclouríem:
+ Excel·lent acollida per part del responsable de Cooperacció al Salvador: Alberto
Romero. També per part de Cooperacció i la Concertación de Mujeres de Suchitoto.
+ Càlida i imprescindible acollida de la col·laboradora de Cooperacció al Salvador,
Cristina Gil. Va ser una peça clau per integrar-nos en la vida de Suchitoto.
+ Molt bona predisposició per part de les voluntàries de Cooperacció (Sandra i Maite).
+ Oportunitat de conviure amb dos pilars dins de la lluita per l’equitat de gènere a la
història del Salvador: Morena Herrera i Alberto Romero.
+ Formació prèvia útil per tal de situar-nos dins del marc de la cooperació
internacional, i en concret, per apropar-se a la situació del Salvador.
+ Molt bon tracte per part de la ciutadania salvadorenca.
+ Gran immersió en la realitat salvadorenca.
+ Bona organització logística durant l’estada al país.
+ Coneixement exhaustiu i immersió dins del funcionament i la vida d’una de les
contraparts de Cooperacció al país: La Concertación de Mujeres de Suchitoto.
+ Tasca encomanada molt concreta i palpable, que permetia una immersió real en el
projecte.
+ Confiança i “deixar fer” des del principi.
+ Descobriment d’una part de la història del país, present i futur, de la veu dels propis
salvadorencs.
+ Possibilitat d’aplicar els nostres coneixements professionals per col·laborar amb
l’organització.
+ Despertar per la lluita d’equitat de gènere.
+ Esperança en què un món millor és possible. Ganes d’ajudar a generar aquest canvi.
+ Tres nous amics i grans companys de viatge.
+ Possibilitat de combinar l’Estada Solidària amb uns dies de viatge.
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+ No haver de pagar una quota inicial d’inscripció a les estades.
+ Viatjar amb un grup reduït de gent.

Com aspectes a millorar:
-

Confusió d’expectatives i gran contrast entre el contingut de la reunió informativa
i l’experiència real viscuda, possiblement per falta de comunicació entre l’ONG i la
contrapart. En un principi la nostra tasca es reduïa a observar, i un cop allà
s’esperava que apliquéssim els nostres coneixements professionals als projectes
de l’organització.

-

La nit abans de marxar vam ser informats de les nostres tasques i de la
permanència de tres de nosaltres durant tot el mes a Suchitoto. La quarta persona
estava destinada a la capital, San Salvador.

-

Visió poc global del país, concentrada en la Concertación de Mujeres de Suchitoto.
La intenció prèvia era conèixer també altres organitzacions cabdals de la lluita
feminista del Salvador.

-

L’estada a Suchitoto invisibilitza, fins a cert punt, la dura realitat econòmica i social
que es viu en certes zones del Salvador.

-

En general, poca integració amb la gent local. La relació es reduïa a l’intercanvi
laboral, però hi havia poca interacció entre les dones de la Concertación i
nosaltres. No vam compartir el seu dia a dia fora de la feina.

-

Excessiu proteccionisme inicial per part de Cooperacció.

-

Falta d’espais de participació política feminista.

