
                                                                      
 

Nom de la persona becada:  Meritxell Bascompte Vilà 

Casal:  Casal Català d’El Salvador (San Salvador) 

 

 

ACTIVITAT 1 

 

Presentació del Grup Jove (10/04/2010) 

 

 

Breu descripció de l’activitat: 

El Grup Jove, de nova creació, va decidir presentar-se aprofitant el passat Barça 

Madrid. Vam dissenyar samarretes i vam preparar diverses activitats per a dinamitzar 

els temps d’abans del partit, la mitja part i el final. Vam aprofitar per oferir informació 

sobre què es fa al casal catalài què és el Grup Jove a través d’uns trípctics. 

 

 

 

Informació d’interès:  

La gent  que forma part del grup Jove, tot i ser poca, es va mostrar molt motivada en 

organitzar activitats per aquell dia, van sortir moltes idees (es va sortejar per tota 

aquella gent que ens comprava un pin del Barça, dos equipaments oficials del Barça 

i dues bufandes, tamb´hi va haver un concurs de tocs de pilota i una porra) 

Un dels nois del grup va disenyar el cartell per a l’esdeveniment i el logotip del Grup 

Jove. 

 

Avaluació:  

Vam avaluar-ho molt positivament com a presentació i visibilitat del grup. Tot i així, 

l’assistència massiva de persones van acabar desbordant el local on érem i després 

d’això vam contemplar la possibilitat de buscar altres espais, donat que amb la 

directiva del Centre Espanyol no vam posar-nos d’acord en algun aspecte 

orgnaitzatiu. 

 

 



 

 

ACTIVITAT 2 

Fira del llibre a la Universitat Centreamericana (U CA)  

(Del 20/04/2010 al 24/04/2010)  

 

Breu descripció de l’activitat: 

La UCA fa 14 anys que organitza per aquestes dates la Fira del Llibre. Aquest anys 

ens van convidar a participar-hi i nosaltres hi vam aportar la nostra paradeta. 

Aprofitant que per a nosaltres era proper a Sant Jordi vam escriure la llegenda de 

Sant Jordi en papers que repartíem juntament amb una rosa i els llibrets Cataluña en 

un vistazo.  

A més, disposàvem de la col·laboració de la Companyia de teatre Cuentatrapos, un 

grup de teatre social, que va representar en el dia de Sant Jordi a l’escenari de la fira 

la llegenda de Sant Jordi amb titelles. Ells mateixos participen en el projecte de 

l’editorial La Cartonera per a donar veu a poetes salvadorencs que les grans 

editorials no han publicat i es tracta de llibrets editats amb materials reciclats. Vam 

aprofitar el projecte per a vende els llibres a la nostra parada. 

 

 

Informació d’interès:  

 

Es va aprofitar per oferir a la parada informació sobre el casal, sobre viatjar per 

Catalunya i sobre estudiar a Catalunya i sistema de beques. 

 

Avaluació:  

El Casal mai havia participat en aquesta fira i es va valorar molt positivament. Moltes 

eren les perones que es van acostar a la parada i ens preguntaven encuriosits qui 

érem i què fèiem. Va anar molt bé per a donar-nos a conèixer i establir contactes 

amb altres entitats. 

La representació de la llegenda de Sant Jordi va tenir força públic infantil, així que es 

prevgeu no perdre el vincle amb la Companyia Cuentatrapos. 

 

 



 

ACTIVITAT  3 

 

Títol de l’activitat: 

Celebració del dia de La Moreneta (25/04/2010)  

 

Breu descripció de l’activitat: 

Aquesta és una de les poques activitats que té el Casal com a més 

institucionalitzada. Es fa entre el Casal i el Centre Espanyol. Primer es fa una missa i 

després un dinar per als socis i sòcies del Casal i del Centre Espanyol. 

 

 

 

 

Informació d’interès:  

Enguany, com a novetat, abans del dinar es va projectar un documental sobre les 

Muntanyes de Montserrat i el Santuari i es va oferir un concert del Cor Monseñor 

Romero interpetant peces com el Virolai, l’Emigrant i Els Segadors, el qual vaig dirigir 

en els assajos. 

 

Avaluació:  

Com sempre aquesta activitat va bé perquè té molts anys i tot va rodat. L’assistència 

de persones és força alta. És un dia de germanor entre la comunitat catalana d’El 

Salvador i és una activitat, per tant, de caire intern. 

 

 



 

ACTIVITAT  4 

 

Títol de l’activitat: 

Dolça Catalunya (butlletí digital de publicació qui nzenal) 

 

Breu descripció de l’activitat: 

Cada quinze dies es publica el butlletí del Casal que té per nom Dolça Catalunya 

Selecciono les notícies i articles a publicar i s’envia a socis i sòcies i altres contactes 

del Casal. 

 

 

 

 

Informació d’interès:  

Després de les propostes de millora acceptades, vam establir que el butlletí tingués 

els següents continguts: 

1. Què passa a Catalunya? Notícies que afectes a Catalunya extretes de la 

premsa catalana i espanyola. 

2. Què passa al món? Notícies internacionals que la premsa nacional 

salvadorenca no publica i que són d’ineterès. 

3. Racó Català Un espai de curiositats sobre literatura, gastronomia, llengua, 

tradicions,  webs d’interès... que tinguin a veure amb Catalunya. 

4. El Casal Català informa Espai on s’explica les últimes novetats del nostre 

casal o bé d’altres informacions que ens arriben d’altres CCE del món, de 

convocatòries o beques o d’activitats nostres. 

5. El Grup Jove informa Seria el mateix que l’apartat anterior però focalitzat en 

el Grup Jove. 

 

Avaluació:  

Fins ara ja s’han publicat amb aquest nou format un total de 5 butlletins que jo 

mateixa m’encarrego d’editar i publicar. El que no hem aconsegut encara és el caire 

participatiu que li volem donar. Pretenem que les perones que ho considerin i que 

vegin alguna cos interessant en la facin arribar per publicar-la, però no hem 

aconseguit el tarannà participatiu que preteníem. Esperem seguir-ho potenciant.  

 

 

 



ACTIVITAT  5 

 

Títol de l’activitat 

Classes de català (trimestral)  

 

Breu descripció de l’activitat: 

Al març vam començar les classes de català. Les fem a una aula que ens cedeix el 

Centre Espanyol i de moment les faig jo en el nivell inicial, que és per on hem 

començat. 

 

 

Informació d’interès:  

Hi ha un grup de 15 persones apuntades, les classes es fan durant tres hores a la 

setmana dividides en dos dies. S’han dividit els cursos en petits nivells de tres mesos 

i s’ha començat per un nivell bàsic. 

Estem intentant buscar una altra persona que s’encarregui de le classes, doncs 

segueixen sortint interessats que volen crear grups. 

 

 

 



ACTIVITAT 6 

 

Títol de l’activitat: 

PROJECCIONS MENSUALS DE CINEMA CATALÀ  

 

Breu descripció de l’activitat: 

El Casal va fer la proposta al Museu d’Art de San Salvador (MARTE) de fer, l’últim 

diumenge de mes, una projecció de cinemà català. Es va considerar com a cinema 

català pel·lícules en llengua catalana, o de producció catalana o de directors 

catalans. El dia el vam triar en funció del moment en que el museu rebia més 

visitants i l’entrada era gratuïta. 

De moment es planifica  que les projeccions finalitzaran a l’últim diumenge de 

novembre, es comença amb cinc pel·líucules i segons la resposta es valorarà repetir-

ho a l’any vinent o dur la idea a altre centres culturals. 

 

 

Informació d’interès:  

 

Les pel·lícules previstes per a projectar al MARTE són les següents: 

- Les dues vides d’Andrés Rabadán, dir. Ventura Durall 

- Forasters, dir. Ventura Pons 

- Salvador, dir. Manuel Huerga 

- Tres dies amb la família, dir. Mar Coll 

- A la ciutat, dir. Cesc Gay 

La difusió es va fer per universitats i centres culturals que també projecten pel·lícules 

al MARTE, com per exemple l’Aliança Francesa. 

 

Avaluació:  

 

 

 

 

 



ACTIVITAT 7 

Títol de l’activitat: REVETLLA DE SANT JOAN 

 

Breu descripció de l’activitat: 

Cada any, el Casal Català organitza una Revetlla de Sant Joan oberta a tothom qui 

vulgui al Centre Espanyol. La vetllada d’enguany consistia en un sopar als jardins del 

CE, focs d’artifici i un petit concert d’un cantautor salvadorenc i enamorat de 

Catalunya, Carlos Pacheco. 

 

 

Informació d’interès:  

 

Tot i que l’activitat es preveu com a oberta per tot aquell qui ho vulgui, a la pràctica 

acaben venint els socis i sòcies de Casal Català i del Centre Espanyol. 

 

Avaluació:  

 

L’assistència va ser baixa, cosa que es podria atribuïr a un preu excessiu per un pica 

pica. Val a dir que els música no demanàven res, així que els $10 a pagar eren 

exclusivament per al menjar. Malgrat això, vam passar una bona estona. 

 

 



ACTIVITAT 8 

 

Títol de l’activitat: REVETLLA JOVE DE SANT JOAN   

 

Breu descripció de l’activitat: 

 

Ens vam assabentar que un català, en Manel, de Castellfollit de la Roca fa dotze 

anys que viu a El Salvador i que té un petit hostal a la costa anomenat Costa Brava. 

Ens hi vam posar en contacte per fer alguna cosa per Sant Joan. Vam pactar preus 

especials per a l’esdeveniment. Aquest constava de sopar típic, coca, petards i focs 

artificials, foguera  la platja i concerts d’en Carlos Pacheco i d’un grup també 

autòcton anomenat Cimarrón. 

La idea va sorgir perquè es va veure que la Revetlla de Sant Joan era una bona 

manera de fer-ne partícips als joves i de donar-nos a conèixer. Tot i així, no 

preteníem que fos una festa i prou, volíem contextualitzar-la bé, per tant, la difusió 

que en vam fer va estar molt meditada. Vam publicitar-ho a la web i espais de xarxes 

socials i vam penjar cartells en centres culturals (d’Espanya, França i Alemanya) i 

bars o restaurants que promouen activitats culturals com poesia, música o teatre i es 

va fer una entrevista televisiva parlant del significat de la Nit de Sant Joan. 

 

 

Informació d’interès:  

Cara a la Revetlla es va haver de tenir en compte: 

- Espai i temps: un lloc aprop de la ciutat (45 minuts) era una bona opció, a 

més, fent-.ho coincidir amb un lloc com Costa Brava, que també vlia muntar 

alguna història per Sant Joan. 

- Un atractiu: els grups de música els vam triar mitjanament coneguts, resulta 

més car perquè demanen diners, però t’assegura un públic 

- Difusió: cal dissenyar un cartell atractiu i que no es vegi massa corporatiu, 

doncs sinó no s’entén que al cap i a la fi es tracta d’una festa. Això ens va 

passar a nosaltres. 

- Economia: Com a moltes CCE, sempre cal mirar com estalviar costos o 

minimitzar-los al màxim. Cal preveure les despeses i contemplar la 

possibilitat de que la gent faci donatius en events com aquest per tal de 

recaptar per pagar els grups de música i el tècnic de so. Per a aquest 

esdeveniment era molt important que els preus fossin populars i assequibles. 

Els sous són molt baixos en general i l’activitat anava destinada a joves, un 

dels col·lectius de la societat que disposa de menys diners, per tant, venir a 



passar el cap de setmana allà havia de tenir un preu força atractiu, i en 

aquests sentit, en Manel va ser molt conscient. 

 

Avaluació:  

L’assistència va ser mé que notable, hi havia unes 50 persones que van venir a 

gaudir de la Revetlla. Tot  i així, el qu es volia aconseguir en principi, que vinguesis 

joves salvadorencs, no va ser del tot així, precisament la revetlla va atreure als joves 

estrangers, que eren la majoria. Tot i així, com que hi havia un total d’onze músícs 

entre els dos grups, aquests van dur les seves amistat i també van ten ir una 

presència important. 

Es valor molt positivament, tant des del Casal, com des de Costa Brava, la primera 

revetlla jove. Val la pena plantejar-se tornar a repetir a l’any vinent. 

Pel al Casal ha significat una despesa important, doncs era el primer anys que ho 

fèiem i no volíem pujar gaire el preu del sopar i l’allotjament. Cara a l’any vinent es 

mirarà d’augmentar una mica el que paga cadascú i reservar aquesta part a poder 

finançar els grups de música, per exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITAT  9 

 

Títol de l’activitat: TALLER DE SARDANES (18/08/10)  

 

Breu descripció de l’activitat: 

Es tracta d’un taller molt introductori de tres hores de durada. L’objectiu és 

simplement oferir una base als participants i que coneixin quina és la dansa de 

Catalunya i els principals passos. 

 

 

 

Informació d’interès:  

 

La inscripció és gratuïta i s’ofereix un petit refrigeri al final. 

El taller és impartit per una persona experta en el món d les sardanes que venia a El 

Salvador de visita. 

Es fa la difusió per les diferents entitats culturals de la ciutat, universitats, correu a 

socis i sòcies i pàgina web. 

 

Avaluació:  

 

Assisteixen 15 persones de les quals dues són sòcies del casal i la resta han vist la 

publicitat al Cetre espanyol o en algun altres centre cultural. 

Al final del taller aconsegueixen ballar una sardana sencera entre tots els 

participants. 

Sorgeix la idea d’aprofitar aquest grup per a una ballada de sardanes cara a l’11 de 

setembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITAT 10 

 

Títol de l’activitat: CONFERÈNCIA “Cataluña en el ú ltimo año” (17/08/10)  

 

Breu descripció de l’activitat: 

Amb aquesta xerrada es va pretendre explicar els successos de l’últim any a 

Catalunya. Per la premsa arriben moltes coses, però tenir la possibilitat que gent 

d’allà pugui aportar un punt de vist pot ser molt enriquidor. Es va voler explicar el 

que està passant amb les consultes populars, què reclamen aquestes plataformes, 

què ha passat amb l’estatut i què passarà, el sorgiment de noves forces polítiques, 

la prohibició de les corridas... una pinzellada a càrrec de dues persones que formen 

part d’una entitat pel dret a decidir. 

 

 

Informació d’interès:  

 

L’activitat es coorganitza amb l’entitat “Teià Decideix” i “Grupo Trova”. S’aprofitarà 

per repartir els tríptics del casal on hi figura la llista de serveis que oferim, entre ells, 

informació de beques i universitats. 

A arrel de la difusió sorgeix una altra conferència més al Centro Cultural Nuestra 

América i dues entrevistes en dues ràdios locals. 

Els ponents eren catalans que visitaven El Salvador per vacances i se’ls va fer la 

proposta d’organitzar la xerrada. 

 

Avaluació:  

 

Assiteixen a la xerrada una trentena de persones, hi ha tant socis com no socis. Els 

assistents es mostren molt interessats i al final de la xerrada es crea un debat força 

interessant. Els catalans que viuen a San Salvador de fa anys van mostrar-se molt 

satisfets de poder tenir l’oportunitat de que algú els expliqui l’actualitat en directe. 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITAT 11  

 

Títol de l’activitat: II SETMANA DE LA CULTURA CATA LANA  

(DE L’11/09/10 AL 18/09/10)  

 

Breu descripció de l’activitat: 

 

Aprofitant l’11 de setembre, s’ha previst una sèrie d’activitats culturals que es 

desenvoluparan en una setmana en diferents espais. Es pretén que la celebació de 

la setmana cultural passi a formar part de les activitats fixes del casal i anar 

incorporant any rere any més activitats. 

 

Informació d’interès:  

Les activitats de les jornades són: 

- Sopar de socis de la Diada. El dia 11 es fa una activitat intenrca, un sopar on 

els socis i els seus familiars só convidats. Hi ha un petit concert havent sopat. 

- Inaguració de l’exposició “EPIM 2010”. El Museu d’Història de Catalunya ens 

ha fet arribar unes fotografies preparades per a imprimir i exposar sobre els 

premis EPIM 2010. Aprofitant la setmana catalana vam decidir materialitzar 

l’exposició. 

- Concert de l’Orquestra Simfònica Nacional d’El Salvador. L’OSES oferirà un 

concert on una petita part del repertori seran grans clàssics de compositors 

catalans. El concert, apart de ser gratuït, es farà al Teatro Presidente. 

- Degustació de productes catalans, plats i vins 

- Projecció de la sèrie “Catalunya des de l’aire” 

Inaguració de l’exposició “L’èxit d’un poble, la Sagrada Família”. Aquesta exposició 

va ser inaugurada l’any passat al Museo de Arte de El Salvador i es preveia itinerant. 

Enguany ens hem dedicat a burcar llocs on seguir-la exposant i començarem pel 

Palacio Municipal de Santa Tecla. 

 

 

Avaluació:  

La Setmana cultural ha tingut molt bona resposta. És molt positiu el fet que les 

activitats estiguin descentraliitzades i es facin per diferents espais, així el públic és 

diferent. Aquest any s’han aconseguit organitzar més activitats que a la primera 

edició tot i que cara a la tercera, es mirarà d’ampliar més el programa. 



 

 

 

 

 

 


