
LA PAU NOMÉS ÉS UN ACORD ESCRIT A EL SALVADOR 

El 16 de gener del 2017 a El Salvador és una data històrica perquè es commemoren 25 

anys de la firma dels Acords de Pau. Després d’una guerra sagnant, que va durar des de 

l’any 1979 fins el 1992, amb un resultat de més de 75.000 persones mortes i més de 5.000 

persones desaparegudes, semblava que amb la firma dels Acords començava una nova 

etapa en aquest petit país centreamericà. Lamentablement, i després de tant de temps, 

les persones que en l’actualitat són víctimes de la violència, repeteixen en masses 

ocasions que no saben si el que està passant a l’actualitat és igual o pitjor que la guerra. 

La violència exercida per les maras i pandillas és una realitat cruel, de difícil situació si 

no s’aposta d’una forma clara i transparent pel diàleg. Tanmateix, l’Estat segueix ofuscat 

amb una política de seguretat pública basada de forma exclusiva en la repressió. De fet, 

des de fa molts mesos la Força Armada està pels carrers de les ciutats i pobles de El 

Salvador, fent tasques que per Constitució només podria fer la policia. 

La falta de lideratge polític i d’idees per combatre a la criminalitat, comporta un abús 

constant i reiterat dels drets humans per part de l’Estat salvadoreny. Setmanalment, per 

no dir de forma diària, es produeixen execucions extrajudicials, desaparicions forçades i 

tortura per part de membres de la Policia Nacional Civil i per part de la Força Armada. 

En aquest context, el IDHUCA entre altres línies de treball, intenta protegir els joves que 

viuen en condicions de vulnerabilitat de dues formes concretes, en les quals he tingut la 

sort de poder col·laborar: 

.- Defensa judicial de joves que han estat detinguts de forma arbitrària1: durant la meva 

estada he participat en la defensa judicial de joves criminalitzats que han estat detinguts 

arbitràriament. De forma especial vull recordar el cas del Cristian Alexis Hernández 

Beltrán; aquesta persona el 16 de gener del 2016 va ser torturat per la policia i la força 

armada. La tortura va durar més d’una hora i després el van llençar a un marge. Les 

lesions que va patir, entre d’altres, va ser la fractura del crani per tres parts diferents, va 

perdre un ull i l’oïda d’una orella. Un cop es va recuperar de les lesions i va començar a 

fer vida normal, els mateixos policies que el van torturar, el van detenir acusant-lo de 

formar part d’una mara (agrupació criminal). Amb la detenció la família va demanar 

l’ajuda del IDHUCA i es va assumir la representació legal. Procés que en l’actualitat 

segueix.  

                                                           
1http://www.laprensagrafica.com/2016/10/14/griten-porque-ahora-vienen-los-

soldados-hoy-se-van-a-morir 
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Paral·lelament es va treballar perquè el cas de la tortura no quedés impune, i després de 

molts esforços i coordinacions interinstitucionals, es va aconseguir la captura dels tres 

policies i els dos militars que van participar en els fets per tal que responguin davant de 

la justícia per les seves actuació. En l’actualitat el procés es troba en fase d’instrucció. 

.-Formació de joves en Drets Humans: durant la meva estada també vaig tenir 

l’oportunitat de formar a joves amb Drets Humans. Les sessions setmanals eren dirigides 

a joves que viuen en la zona rural del país, per tal que poguessin tenir noves eines i 

coneixements per poder-los aplicar en la seva comunitat, i així, poc a poc, s’aconseguís 

un clima de pau i de respecte en aquests zones.  

Ha estat realment impactant veure l’agraïment d’aquests joves i l’entusiasme durant les 

diferents sessions presencials. Lamentablement, moltes vegades la realitat que aquestes 

persones viuen en la seva comunitat els feia dubtar de l’efectivitat real d’aquests drets 

que pel simple fet de ser persones els tenim inherents.  

.- Altres activitats2: durant aquests mesos a part de les dues línies de treball prèviament 

acordades i detallades en els punts anteriors, també he tingut l’ocasió de participar en la 

defensa judicial d’un periodista molt reconegut a El Salvador, el qual és acusat per un 

poderós empresari de calúmnia i difamació. El cas és molt notori perquè és un clar 

atemptat contra la llibertat d’informació, ja que es va denunciar al periodista perquè en 

un article senyalava que l’empresari era corrupte i havia comprat justícia; fets que eren 

totalment certs ja que poques setmanes després va ser detingut per aquests fets.  

Finalment, destacar que també he col·laborat amb l’equip de protecció humanitària que 

treballa per tal de poder ajudar a moltes persones salvadorenyes que aconsegueixin asil 

a un altre país, ja que si es queden a El Salvador la seva vida córrer perill.  

        

 

Caldes de Montbui, 30 de desembre de 2016. 

ARNAU BAULENAS BARDIA 

                                                           
2http://www.laprensagrafica.com/2016/08/12/idhuca-seala-dao-a-libertad-de-

expresion-en-caso-rais-contra-silva 
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