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SOLIDARITAT I COOPERACIÓ A L’INSTITUT VIL·LA ROMANA 
 
L’Institut Vil•la Romana té una intensa vinculació amb la zona de el Bajo Lempa, en especial 
amb la Comunidad Nueva Esperanza 
 
https://www.google.com/maps/place/Nueva+Esperanza,+El+Salvador/@13.3313151,-
88.6962913,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f7b5a41ee50504d:0xa3173684cdbe663!8m2!3
d13.3313155!4d-88.6875365 
 
La comunitat Nueva Espeanza es va fundar a les acaballes de la guerra civil del Salvador, amb 
refugiats retornats de l’exili a Nicaragua. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yL_sKch088Q&ab_channel=mogsrussell 
 
La solidaritat internacional ha permès la supervivència d’una comunitat exemplar, que ha fet 
una aposta forta per l’educació. L’institut Vil·la Romana, amb el suport de l’Ajuntament de la 
Garriga, ha donat impuls a diversos projectes de recopilació de la memòria històrica, formació 
educativa en fusteria, suport al transport escolar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wpSShwC-
lhw&ab_channel=ComunidadNuevaEsperanzaBajoLempaElSalvador 
  
 
Professorat d’anada i tornada: 
 
Ja fa 20 anys que professorat de l’institut Vil·la Romana ha col·laborat en els projectes 
educatius a El Salvador  
 

 Joan Antoni Padrós va contribuir durant els anys 2000 i 2001 a la fundació de l’Institut 
de Batxillerat de la Counidad Nueva Esperanza. 
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 Ester Peris, arrel d’una estada a Nueva Esperanza el 2001, va impulsar la capacitació 

en educació Física per a Mestres en diverses zones de El Salvador (en coordinació amb  
INEFC i la ONG Cooperació en Moviment). 

 
 

 Els estius de 2007 i 2008 es va dur a terme la Capacitació de Fusteria a Nueva 
Esperanza, amb els professors Míriam Campos, Gustau Saeta, Núria Torres, Quim Font, Jordi 
Sallent, Míriam Campo. Gràcia Moncho va reforçar les classes de matemàtiques a l’institut de 
la comunitat. 
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 L’any 2008 Lurdes Balmes i Míriam Argilés van anar a El Salvador en un projecte de 
recuperació de la memòria històrica a la zona de Morazán. D’aquest viatge en va sortir el llibre 
Rompiendo silencios, editat per REDs. També van visitar Nueva Esperanza i van fer seguiment 
del taller de fusteria 
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 L’estiu del 2011 Andreu Gómez va visitar Nueva Esperanza, on va fer classes a l’institut 
i va fer seguiment de l’estat de la qüestió del projecte de fusteria 
 

 
 
 

 Entre 2018 i 2020 l’ Alba Mas ha fet diverses estades a Nueva Esperanza, per a donar 
suport a logística informàtica a l’escola i a l’institut, i per a parlar amb les autoritats locals sobre 
les expectatives de nous projectes 
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Acollida de representants del Bajo Lempa a La Garriga 
 

 La coordinació dels diversos grups agermanats amb Nueva Esperanza a Catalunya 
(Sant Andreu, Igualada, Cornellà, La Roca, Tossa de Mar...) ha permès que, de manera 
regular, membres de la comunitat vinguin a reforçar vincles i a explicar diferents projectes 
d’àmbits diversos. Sempre que els ho ha estat possible han visitat La Garriga i han participat en 
activitats diverses a l’institut o a l’Ajuntament. Des de l’any 2000 ens han visitat: 

 El Grup de Dansa de Nueva Esperanza (2000). 
 El responsable educatiu de la Comunitat, Ángel Arnáiz (2000, 2005, 2008, 2010).  
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 El president de la Comunitat, Ricardo Núñez Guardado (2006). 

 
 

 Yanira Hernández (2006 i 2007) 
 La directora de l’escola de la Comunidad Nueva Esperanza Deisy Espinoza (2006). 
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 Representants de Comunidades Unidas del Bajo Lempa: Silvia Moreno, Irma Ventura i 
Gilberto Berríos (2008). 

 
 

 Ángel Frías, responsable d’educació especial a Nueva Esperanza (2008) 
 Representants d'ACUDESBAL: Mario i Gilberto (2010). 
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 L’antic comandant guerriller Francisco Mena Sandoval.(cada any, entre el 2006 i el 
2019) 

 
 

 Lupe Guardado, psicòloga de la comunitat Nueva Esperanza.(2017) 
  Lupe Guardado i Soledad Nuñez (2019) 
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Sensibilització: 
 
S’han dut a terme de manera regular activitats de sensibilització, per a donar a conèixer la 
realitat del Bajo Lempa a l’alumnat del nostre institut, i també en altres àmbits: 
 
 

 Reproducció i difusió de la revista El Manifiesto elaborada per part dels joves de la 
comunitat. 
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 Xerrades de sensibilització amb representants de diverses ONGs que treballn a El 

Salvador (Ajuda en Acció, Entrepobles, REDS, Amics i Amigues de Nueva Esperanza a 
Catalunya, Justícia i Pau, Fons Català de Cooperació) 

 Recaptació de fons per a projectes d’emergècia (terratrèmol 2001, huracà Stan i 
inundacions). 

 
 

 Exposicions fotogràfiques sobre la realitat de la Comunitat Nueva Esperanza, que 
després s’han cedit a altres centres (Escoles Giroi i Pinetons de la Garriga, Escola Pilar 
Mestres de la Roca del Vallès, institut Manuel Blancafort...)  
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 Contactes per carta o correu electrònic entre alumnat de l’institut Vil·la Romana i del 
Instituto de Bachillerato Nueva Esperanza 
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Racons:  
A l’institut hi ha diversos racons que guarden memòria del nostre vincle amb El Salvador: el 
mural del pati, un diploma al passadís 
 
Mural 
Les “maras” van atacar el mural del pont d’entrada a la Nueva Esperanza, i durant dos anys 
ningú va gosar repintar-lo fins que un grup de noies valentes van desafiar la por. Al nostre 
institut vàrem fer una rèplica del mural que van pintar, com a mostra d’admiració i solidaritat. 
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Diploma: 
El consolat del Salvador a Barcelona ha reconegut la tasca solidària de l’institut Vil·la Romana 
amb el Bajo Lempa. 
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Projectes 
 

 L’institut participa de manera regular en el Consell de Cooperació Municipal de 
l’Ajuntament de la Garriga 
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 L’institut presenta a l’Ajuntament projectes de cooperació, per a que part de la partida 

del 0’8% destinada a Solidaritat i Cooperació del pressupost municipal es destini a la 
Comunidad Nueva Esperanza (edició llibre memòria històrica, beques universitàries) 

 
 
. En els darrers anys s’ha centrat en el suport a dues rutes de transport escolar, que permet 
que nens i nenes d’escoles llunyanes acudeixin a l’escola i l’institut de Nueva Esperanza. Aquí 
podeu veure el darrer projecte presentat (2020, per a desenvolupar durant l’any 2021) 
 
Link al projecte en pdf 

 

 


