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Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio  
2013, junto con el informe de auditoría. 

  



Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS    2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 140.958,26 62.117,26

20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible. 8 0,00 0,00

21, (281), (291), 23 III. Inmovilizado material. 5 55.503,09 56.662,09

212,213,214, (2812), (2813), 

(2814), (2912), (2913), (2914)
Instalaciones, maquinaria y utillaje 21.999,61 25.002,54

Mobiliario y Equipos proceso información 17.503,48 15.659,55

Otro inmovilizado material 16.000,00 16.000,00

2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, 

(2935), (2945), (2955), (296), (297), 
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 10 85.455,17 5.455,17

 Otras activos financieros 85.455,17 5.455,17

B) ACTIVO CORRIENTE 197.137,17 368.741,30

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 

(437), (490), (493), 44, 460, 470, 

471, 472, 544

IV. Usuarios, patrocin.deudores act. Y otras cuentas 

a cobrar
10 33.810,86 201.762,97

 Usuarios y deudores por venta y pres.ser. 10 22.423,70 31.359,00

 Deudores entidades del grupo y asociadas 10 0,00 159.016,81

 Otros créditos administraciones públicas 10 11.387,16 11.387,16

5605, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 

(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 

546, 547, 548, (549), 551, 5525, 

5590, 565, 566, (5935), (5945), 

(5955), (596), (597), (598)

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 10 85.000,00 35.000,00

480, 567 VIII. Periodificaciones a corto plazo. 471,25 452,62

57 IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 77.855,06 131.525,71

TOTAL ACTIVO (A+B) 338.095,43 430.858,56

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS   

A) PATRIMONIO NETO 12 210.279,81 286.676,41

 A-1) Fondos propios 210.279,81 286.676,41

    I. Fondo Dotacional 12,17 30.000,00 30.000,00

10     1. Fondo Dotacional 30.000,00 30.000,00

120, (121)    III. Excedentes de ejercicios anteriores. 12 256.676,41 341.000,31

   Romanente 256.676,41 341.000,31

129     IV. Excedente del ejercicio 3,12 -76.396,60 -84.323,90

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 127.815,62 144.182,15

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 127.815,62 144.182,15

400, 401, 403, 404, 405, (406)     1. Proveedores. 11 55.878,85 83.672,75

41     2. Acreedores varios 11 19.500,28 11.585,42

465     3. Personal 11 13.994,77 13.836,88

475, 476, 477     4. Pasivo por impuesto cte.y otras deudas adm.públicas 11 38.441,72 35.087,10

448     5. Anticipos usuarios 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C)

338.095,43 430.858,56

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013
FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA



HABER HABER
(DEBE) (DEBE)
2013 2012

1. Ingresos de la entidad por la actividad 
propia. 

698.197,16 882.689,54

70     a) Ventas y prestación de servicios 32.492,45 20.624,31

722,723
    c) Ingresos promociones, patrocionadores y 

colaboraciones
1 12.000,00 0,00

724     d) Subv.oficiales actividades 13 650.213,00 862.065,23

728     e) Donaciones y otros ingresos por actividades 3.491,71 0,00

2. Ayudas monetarias y otros 0,00 0,00
650, 651, 652     a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

(600), (601), (602), 

606, (607), 608, 

609,61*, (6931), 

(6932), (6933), 7931, 

7932, 7933

5. Aprovisionamientos 15 -131.430,70 -139.188,00

b) Trabajos realizados otras entidades -131.430,70 -139.188,00

6. Otros ingresos de las actividades 0,00 0,00
    a) Otros ingresos accesorios y otros de gestión 

corriente
0,00 0,00

(64) 7. Gastos de personal 15 -531.541,16 -677.649,33

(62), (631), (634), 636, 

639, (65), (694), (695), 

794, 7954 
8. Otros gastos de explotación -108.955,35 -147.352,73

    a) Servicios exteriores -100.444,41 -140.195,42

(621)     Arrendamientos 9 -13.192,29 -15.023,42

(622)     Reparación y conservación -17.107,01 -15.542,32

(623)     Servicios de profesionales -22.261,43 -29.286,54

(624)     Transportes -914,08 -736,46

(625)     Primas de Seguros -923,88 -885,57

(626)     Servicios bancarios -290,49 -401,27

(627)     Publicidad propaganda y rel.públicas -2.620,38 -43,40

(628)     Suministros -13.309,14 -17.628,20

(629)     Otros servicios -29.825,71 -60.648,24

(631),(634),636,639     b) Tributos -8.510,94 -7.157,31

(68) 9. Amortización del inmovilizado 5 -7.472,62 -8.310,42
678,778 13. Otros resultados 2.359,56 2.625,99

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-78.843,11 -87.184,95

760, 761, 762, 769 14. Ingresos financieros. 2.446,51 2.861,05
660),(661),(662),(664),(

665), (669)
15. Gastos financieros. 0,00 0,00

(666),(667),(673),(675),

(696),(697),(698),(699),

766,773, 

775,796,797,798,799

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros. 0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18)

2.446,51 2.861,05

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -76.396,60 -84.323,90

(6300)*,6301*, 

(633),638
19. Impuestos sobre beneficios. 0,00 0,00

D)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) -76.396,60 -84.323,90

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2013

NotaNº CUENTAS

FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE 
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 
(Importes expresados en euros) 

  

1. Actividad de la entidad 

− IDENTIFICACIÓN 

La Fundación Casa Amèrica Catalunya se constituyó el 16 de junio de 
2006 ante el notario señor Jesús Luís Jiménez Pérez. En virtud de la Orden 
del consejero de Justicia de 27 de julio de 2006 se inscribió, con el número 
2236, en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya.  

De acuerdo con aquello que disponen los Estatutos, la Fundación CASA 
AMÈRICA CATALUNYA tiene por objeto la creación de un punto de encuentro 
de Iberoamérica en Cataluña, fomentar la proyección de Cataluña a los 
diferentes países Iberoamericanos a través de toda clase de actividades de 
carácter cultural, artístico, social, científico y de investigación, tecnológico, 
económico y político por dar a conocer la realidad de Iberoamérica en 
Cataluña.  
 

− ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO Y USUARIOS O 
BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS  

Se adjunta en las presentes Cuentas Anuales ANEXO 1 donde se 
detallan con más desglose las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 
2013, así como los usuarios o los beneficiarios de las actividades descritas.  
 

− AYUDAS OTORGADAS 

Durante el ejercicio 2013 la Fundación no ha otorgado ayudas 
monetarias. En el ejercicio 2012 tampoco otorgó ayudas monetarias.   

− CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON OTRAS ENTIDADES 

 

Durante el ejercicio 2013 la Fundación ha suscrito un convenio de 
colaboración con la FUNDACIÓN AGBAR, CENTRO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, por importe de 12.000 euros, con el 
objetivo de coadyuvar los gastos de la actividad “Letras de Chile”. En el 2012 
la Fundación no firmó  ningún convenio de colaboración con otras entidades.  

− USUARIOS O BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS 

Los beneficiarios de las actividades realizadas por la Fundación son 
todas aquellas personas interesadas en participar en todo tipo de actividades 
culturales para fomentar la proyección de Catalunya a los diferentes países 
Iberoamericanos. 
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− ACCIONES  LLEVADAS A CABO PARA PROMOVER CONDICIONES DE 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Todas las actividades que lleva a cabo la Fundación son abiertas a todo 
el mundo, tanto a mujeres como hombres. 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

 Los aspectos a tener en cuenta en las bases de presentación de las 
Cuentas Anuales de la Fundación han sido los que seguidamente se detallan: 

a) Imagen fiel: 

No han existido razones excepcionales que hayan recomendado la no 
aplicación de disposiciones legales en materia de contabilidad, para mostrar la 
imagen fiel a que se refiere la legislación vigente en materia de entidades sin 
fines lucrativos. 

b) Principios contables: 

Tanto en el desarrollo del proceso contable del ejercicio económico, 
como en la confección de las presentes Cuentas Anuales, no ha sido vulnerado 
ningún principio contable obligatorio a que se refiere la parte primera del Plan 
General de Contabilidad y la adaptación sectorial en materia de entidades sin 
fines lucrativos dictada por el Decreto 259/2008, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat de Catalunya, modificado por el Decreto 125/2010, de 14 de 
septiembre.  

 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:  

c.1) No existen datos relevantes sobre la estimación de incertidumbres 
en la fecha de cierre del ejercicio.  

c.2) No existen cambios en estimaciones contables que sean 
significativos y que afecten el ejercicio actual o que puedan afectar a ejercicios 
futuros.  

c.3) A fecha de cierre del ejercicio el órgano de gobierno de la entidad no 
tiene conciencia de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a 
hechos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad que la entidad siga funcionando normalmente. Las cuentas 
anuales se han elaborado de acuerdo con el principio de entidad en 
funcionamiento.  
 

d) Comparación de la información:  

Los Patronos de la Fundación presentan, a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas del balance de situación, la cuenta de resultados y el 
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estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 
2013, las correspondientes al ejercicio anterior. 

e) Agrupación de partidas: 

No existen partidas que hayan sido objeto de agrupación.  

f) Elementos recogidos en varias partidas: 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren 
en más de una partida del balance.  

g) Cambios en criterios contables: 

No han existido cambios de criterios contables durante el presente 
ejercicio. 

h) Corrección de errores: 

No han existido correcciones de errores durante el presente ejercicio.  

3. Excedente del ejercicio 

 No procede la distribución del resultado del ejercicio 2013; el resultado 
negativo de 76.396,60 euros se compensará con excedentes positivos en 
ejercicios futuros. Así mismo, el resultado negativo del ejercicio 2012 de 
84.323,90 euros se compensará con excedentes positivos de ejercicios futuros.  

4. Normas de registro y de valoración 

Criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

a) Inmovilizado intangible  

CAPITALIZACIÓN  
 
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza 

intangible, es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los 
criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco 
Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad. 

  
En caso alguno se reconocen como inmovilizados intangibles los gastos 

originados con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de diarios o 
revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de usuarios o 
deudores u otras partidas similares que se hayan generado internamente.  

 
Los diferentes conceptos que configuran el INMOVILIZADO 

INTANGIBLE se han capitalizado por su precio de adquisición o coste de 
producción.  
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AMORTIZACIÓN   

Sobre los elementos patrimoniales del INMOVILIZADO INTANGIBLE se 
han practicado las amortizaciones correspondientes, los importes de las cuales 
quedan reflejados en el Balance de Situación. Estas amortizaciones se han 
dotado siguiendo un criterio sistemático atendiendo a la vida útil de los 
elementos o derechos y a la depreciación sufrida por su utilización, no 
superándose los límites a la amortización por este tipo de bienes, y 
manteniendo el criterio de ejercicios anteriores.  

 

 CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO 

No ha sido necesario reconocer correcciones valorativas por deterioro 
puesto que las amortizaciones han cubierto perfectamente la depreciación 
experimentada en cada uno de los bienes, y no se han producido otras 
pérdidas reversibles sobre los mismos. 

 

b) Inmovilizado material  

CAPITALIZACIÓN 

Forma ordinaria de adquisición: 

Los elementos del IMMOBILIZADO MATERIAL adquiridos mediante 
contracto de COMPRA-VENTA o PRODUCCIÓN PROPIA se han capitalizado por 
su precio de adquisición o coste de producción respectivamente. 

AMORTIZACIÓN   

Las amortizaciones practicadas se identifican con la depreciación que 
normalmente sufren los bienes del inmovilizado por: 

- Uso y desgaste físico esperado. 

- Obsolescencia 

- Límites legales o otros que afecten al uso del activo. 

La dotación anual realizada se ha determinado aplicando un método 
sistemático que permite distribuir el precio de adquisición o coste de producción 
durante la vida útil estimada del inmovilizado. 

 

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO  

No ha sido necesario reconocer correcciones valorativas por deterioro ya 
que las amortizaciones han cubierto perfectamente la depreciación 
experimentada en cada uno de los bienes, y no se han producido otras perdidas 
reversibles sobre los mismos. 

 



 

FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA  página 

 

5

CAPITALIZACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS 

No se han capitalizado intereses ya que no se han cumplido los 
requisitos exigidos pera llevarlo a cabo, considerándose como más gasto del 
ejercicio.  

 

COSTES DE AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORA 

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser 
consideradas, a juicio del Patronato de la Entidad, como ampliación, 
modernización o mejora del inmovilizado material. 

COSTES DE DESMANTELAMIENTO O RETIRADA, Y COSTES DE 
REHABILITACIÓN 

A juicio de los órganos de gobierno de la Entidad, durante el ejercicio no 
existen obligaciones asumidas derivadas de desmantelamiento o retirada del 
Inmovilizado Material. 

TRABAJOS EFECTUADOS POR EL PROPIO INMOVILIZADO 

La Entidad no ha llevado a cabo durante el ejercicio económico trabajos 
para el propio Inmovilizado Material. 

c) Arrendamientos  

CONTABILIZACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

No ha existido ningún contrato de arrendamiento considerado como 
financiero que tuviera vigencia durante el ejercicio. 

 

CONTABILIZACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

Concepto 
 
Se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador pacta con el 

arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo 
determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o 
cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero. 

 
Contabilización 
 
Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, 

derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo son considerados, 
respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que se devengan, y se 
imputan a la cuenta de resultados. 
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d) Instrumentos financieros 

1-ACTIVOS FINANCIEROS 

1.a) Activos financieros a coste amortizado 

Criterios utilizados para la calificación 

En esta categoría se han incluido: 

a) Créditos por operaciones de las actividades: activos financieros que se 
originan con la venta de bienes y prestaciones de servicios por operaciones de 
tráfico de la entidad, y 

b) Créditos por el resto de operaciones: son aquellos activos financieros 
que aunque no se consideren instrumentos de patrimonio ni derivados, no 
tienen origen en las actividades de la entidad y sus cobros son de cuantía 
determinada o determinable. Es decir, incluyen créditos diferentes del tráfico de 
la entidad, los valores representativos de deudas adquiridas, cotizadas o no, los 
depósitos en entidades de créditos, anticipos y créditos al personal, las fianzas y 
depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos pendientes a 
corto plazo sobre fondo rotacional, fondo social y fondo especial. 

Valoración inicial 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente 
por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción directamente atribuibles; no obstante, esos 
últimos se pueden registrar en la cuenta de resultados en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

No obstante a lo que se ha señalado en el párrafo anterior, los créditos por 
operaciones de las actividades con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 
personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos pendientes sobre 
fondo dotacional, fondo social y fondo especial, el importe de los cuales se espera 
recibir a corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Valoración posterior 

Los activos financieros no incluidos en esa categoría se valoran por su 
coste amortizado. Los intereses meritados se tienen que contabilizar en la cuenta 
de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de 
cuentas en participación y similares, se valoran al coste, incrementado o 
diminuido por el beneficio o perdida, respectivamente, que corresponda a la 
entidad como participe no gestor, y menos el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año 
que, de acuerdo con aquello dispuesto en el apartado anterior, se valoren 



 

FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA  página 

 

7

inicialmente por su valor nominal, se tienen que continuar valorando por este 
importe, excepto que se hayan deteriorado. 

Deterioro del valor 

Según el órgano de gobierno de la Entidad no ha sido necesaria la 
realización de correcciones valorativas ya que no se han producido ningún tipo 
de deterioro en estos activos. 

 

1.b) Activos financieros a coste 

Criterios utilizados para la calificación 

En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y el resto de instrumentos de 
patrimonio salvo que a estos últimos les sea aplicable lo dispuesto sobre activos 
financieros mantenidos para negociar. 

Valoración inicial 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría 
se han valorado inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción directamente 
atribuibles. 

Valoración posterior 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría 
se han valorado por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

Cuando ha hecho falta asignar un valor a estos activos por baja del 
balance o otros motivos, se ha aplicado el método del coste medio ponderado por 
grupos homogéneos, considerando como grupo homogéneo aquel en que los 
valores que lo integran tienen derechos iguales.  

Deterioro del valor 

Según el órgano de gobierno de la Entidad no ha sido necesaria la 
realización de correcciones valorativas ya que no se han producido ningún tipo 
de deterioro en estos activos. 

 

1.c) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de adquisición se han reconocido como ingresos en la 
cuenta de resultados. Los intereses se han reconocido utilizando el método del 
tipo de interés efectivo. 

 



 

FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA  página 

 

8

1.d) Baja de activos financieros 

La entidad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando 
expiren sus derechos derivados o se ceda su titularidad, siempre que el cedente 
se deshaga de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del 
activo. 

 

2- PASIVOS FINANCIEROS 

2.a) Pasivos financieros a coste 

Criterios utilizados para la calificación 

En esta categoría se han clasificado: 

a) Debitos por operaciones de las actividades: aquellos pasivos financieros 
que se originan a la compra de bienes y servicios por actividades de la entidad, y 

b) Debitos por operaciones no relacionadas con las actividades: aquellos 
pasivos financieros que, no tratándose de instrumentos derivados, no tienen 
origen en las actividades. 

Valoración inicial 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente 
por su valor razonable que, excepto evidencia, es el precio de la transacción, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustada por los 
costes de transacción directamente atribuibles. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de 
interés contractual, se valoraran por su valor nominal, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no sean significativos. 

Valoración posterior 

Los pasivos financieros incluidos en esa categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, 
aplicando el método de tipo de interés efectivo. 

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año 
que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente 
por su valor nominal, se continúan valorando por ese importe. 

2.b) Reclasificación de pasivos financieros 

La entidad no ha reclasificado pasivos financieros incluidos inicialmente 
en la categoría de mantenidos para negociar a otras categorías, ni de éstas a 
otras. 
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2.c) Baja de pasivos financieros 

La entidad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya 
extinguido. 

e) Impuesto sobre beneficios 

DETERMINACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
BENEFICIOS 

A continuación se explica el método seguido para determinar y 
contabilizar el IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.  

En primer lugar se han considerado les diferencias existentes entre el 
resultado contable y el resultado fiscal, considerado éste como la base imponible 
del Impuesto sobre beneficios. Estas diferencias pueden ser debidas a la desigual 
definición de los ingresos y gastos en el ámbito económico y tributario, a los 
diferentes criterios temporales de imputación de ingresos y gastos en los ámbitos 
indicados y a la admisión, en la esfera fiscal, de la compensación de bases 
imponibles negativas de ejercicios anteriores.  

Las diferencias resultantes se han clasificado en los apartados siguientes:  

- "Diferencias permanentes", producidas entre la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades y el resultado contable antes de aplicar impuestos 
del ejercicio, y que no revierten en periodos siguientes, excluidas las pérdidas 
compensadas.  

- “Diferencias temporarias”, existentes entre la base imponible y el 
resultado contable antes de aplicar impuestos del ejercicio, el origen de las 
cuales es en los diferentes criterios temporales utilizados para determinar ambas 
magnitudes y que, por lo tanto, revierten en períodos subsiguientes. 

 

f) Ingresos y gastos 

CRITERIOS GENERALES APLICADOS 

Ingresos 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de 
servicios se valoran por el valor razonable de la contraprestación, recibida o 
por recibir que, excepto evidencia en contra, es el precio acordado por estos 
bienes o servicios, deduciendo el importe de cualquier descuento, rebaja en el 
precio o de otras partidas similares que la entidad pueda conceder, así como 
los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, si se 
pueden incluir los intereses incorporados a los créditos comerciales con 
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés 
contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. 
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Gastos 

Los gastos devengados durante el ejercicio se han contabilizado de 
acuerdo a la naturaleza de los mismos e imputados al capítulo 
correspondiente de la cuenta de resultados de la Entidad. 

g) Subvenciones, donaciones y legados 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU CLASIFICACIÓN  

Reconocimiento 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 
inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al 
patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados de la subvención, donación o legado.  

No obstante lo que se indica en el párrafo anterior, las subvenciones, 
donaciones y legados no reintegrables recibidos directamente por incrementar 
el fondo dotacional o el fondo social de la entidad, o para compensar déficit de 
ejercicios anteriores, no constituyen ingresos, y se han registrado 
directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de 
subvención, donación o legado del que se trate. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de 
reintegrables se registrarán como pasivos de la Fundación hasta que 
adquieran la condición de no reintegrables.  

Valoración 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se 
valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no 
monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, 
referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. 

CRITERIOS DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados 
que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su 
finalidad.  

En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una 
subvención, donación o legado de carácter monetario ha de ser el mismo que 
el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando 
se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación de 
mismo tipo de pasivo. 

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá 
que distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y 
legados: 
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a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o 
compensar los déficits de explotación: se imputan como ingresos del ejercicio 
en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de 
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 

b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputan 
como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que 
estén financiando. 

c) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una 
finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se 
reconozcan.  

DETERIORO 

Se consideran en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones 
valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que estos elementos 
han estado financiados gratuitamente. 

5. Inmovilizado material 

5.1 Análisis de los movimientos 

 Las variaciones registradas en este epígrafe durante el ejercicio han sido 
las siguientes: 

Naturaleza 
Saldo 

31.12.11 Entradas 
Salidas / 

Bajas Trasp. 
Saldo 

31.12.12 

Instalaciones técnicas 30.029,38 0,00 0,00 0,00 30.029,38 

Mobiliario 17.677,41  0,00  0,00  0,00 17.677,41 

E. P. I. 25.736,30  0,00  0,00  0,00 25.736,30 

Otro inmovilizado material 16.000,00  0,00  0,00  0,00 16.000,00 

TOTAL (A) 89.443,10 0,00 0,00 0,00 89.443,10 
 
      

Naturaleza 
Saldo 

31.12.12 Entradas 
Salidas / 

Bajas Trasp. 
Saldo 

31.12.13 

Instalaciones técnicas 30.029,38 0,00 0,00 0,00 30.029,38 

Mobiliario 17.677,41  0,00  0,00  0,00 17.677,41 

E. P. I. 25.736,30  6.313,62  0,00  0,00 32.049,92 

Otro inmovilizado material 16.000,00  0,00  0,00  0,00 16.000,00 

TOTAL (A) 89.443,10 6.313,62 0,00 0,00 95.756,71 

      

Denominación 
Saldo 

31.12.11 
Importe 
dotación 

Cargos 
por bajas Trasp. 

Saldo 
31.12.12 

A.A. Instalaciones técnicas 2.023,90 3.002,94 0,00 0,00 5.026,84 

A.A. Mobiliario 3.846,89 1.767,74 0,00 0,00 5.614,63 

A.A. E.P.I. 18.599,80 3.539,73  0,00  0,00 22.139,53 

TOTAL (B) 24.470,58 8.310,42 0,00 0,00 32.781,00 
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Denominación 
Saldo 

31.12.12 
Importe 
dotación 

Cargos 
por bajas Trasp. 

Saldo 
31.12.13 

A.A. Instalaciones técnicas 5.026,84 3.002,94 0,00 0,00 8.029,77 

A.A. Mobiliario 5.614,63 1.767,74 0,00 0,00 7.382,37 

A.A. E.P.I. 22.139,53 2.701,95  0,00  0,00 24.841,48 

TOTAL (B) 32.781,00 7.472,62 0,00 0,00 40.253,62 

      

VALOR NETO CONTABLE 
Saldo 

31.12.13 
Saldo 

31.12.12   

INMOVILIZADO MATERIAL (A-B) 55.503,09 56.662,09   

  

5.2 Otra información 

 a) Coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos 

 
 
 
 
 
 
 
b) Características del inmovilizado material no afecto directamente 

a las actividades 
 
Todos los elementos están afectos a las diferentes actividades que 

desarrolla la Fundación. 
 
c) Importe y características de los bienes totalmente amortizados 

en uso, distinguiendo entre construcciones y resto de elementos 
 

DESCRIPCIÓN BIENES TOTALMENTE AMORTIZADOS 
IMPORTE 

2013 
IMPORTE 

2012  

Construcciones 0,00 0,00 

Resta de elementos 22.643,12 11.577,38 

TOTAL 22.643,12 11.577,38 

 

6. Inversiones inmobiliarias 

La Entidad no es titular de ningún bien que reúna las características 
para ser considerado dentro de este apartado. 

 

Clases elementos
% 

amortitzación
Instalaciones técnicas 10%

Mobiliario 10%

Equipos proceso información 25%
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7. Bienes del patrimonio histórico y cultural 

La Entidad no es titular de ningún bien que reúna las características 
para ser considerado dentro de este apartado. 

 

8. Inmovilizado intangible 

8.1 Análisis de los movimientos 

 Las variaciones registradas en este epígrafe durante el ejercicio han sido 
las siguientes: 

Naturaleza Saldo 31.12.11 Entradas 
Salidas / 

Bajas Traspa. 
Saldo 

31.12.12 

Aplicaciones informáticas 2.663,05 0,00 0,00 0,00 2.663,05 

TOTAL (A) 2.663,05 0,00 0,00 0,00 2.663,05 

      

Naturaleza Saldo 31.12.12 Entradas 
Salidas / 

Bajas Traspa. 
Saldo 

31.12.13 

Aplicaciones informáticas 2.663,05 0,00 0,00 0,00 2.663,05 

TOTAL (A) 2.663,05 0,00 0,00 0,00 2.663,05 

      
      

Denominación Saldo 31.12.11 
Importe 
dotación 

Cargos 
por bajas Traspa. 

Saldo 
31.12.12 

A.A. Aplicaciones 
informáticas 2.663,05 0,00 0,00 0,00 2.663,05 

TOTAL (B) 2.663,05 0,00 0,00 0,00 2.663,05 

      

Denominación Saldo 31.12.12 
Importe 
dotación 

Cargos 
por bajas Traspa. 

Saldo 
31.12.13 

A.A. Aplicaciones 
informáticas 2.663,05 0,00 0,00 0,00 2.663,05 

TOTAL (B) 2.663,05 0,00 0,00 0,00 2.663,05 

      

VALOR NETO CONTABLE 
Saldo 

31.12.2013 
Saldo 

31.12.12   

INMOVILIZADO INTANGIBLE (A - B )  0,00 0,00   

 

8.2 Otra información 

 
a) Coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos 
 

 
 
 

Clases elementos % amortización

Aplicaciones informáticas 33%
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b) Características del inmovilizado intangible no afecto 
directamente a las actividades 

 
Todos los elementos están afectos a las diferentes actividades que 

desarrolla la Fundación. 
 
 
c) Importe y características de los inmovilizados intangibles 

totalmente amortizados en uso 
 
 

DESCRIPCIÓN BIENES TOTALMENTE 
AMORTIZADOS EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 
Aplicaciones informáticas 2.663,05 2.663,05 

TOTAL 2.663,05 2.663,05 

 

9. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

 

9.1 Arrendamientos financieros 

La Entidad no es titular de ningún bien que reúna las características 
para ser considerado dentro de este apartado. 
 

9.2 Arrendamientos operativos 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN 

CUOTAS DE 
ARRENDAMIENTO 

OPERATIVO 
RECONOCIDAS COMO 

GASTO 

IMPORTE PAGOS 
MÍNIMOS POR 

ARRENDAMIENTO 

IMPORTE PAGOS 
MÍNIMOS POR 

SUBARRENDAMIENTO 
  2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Alquiler trastero, situado 
en c/Còrsega, 299 de 
Barcelona 5.460,36 5.234,66 5.460,36 5.234,66     
Alquiler trastero situado 
en Llinars del Vallès 6.362,40 6.257,20 6.362,40 6.257,20     
Otros alquileres 0,00 677.32 0,00 677.32     
Alquiler aparatos 0,00 1.687,40 0,00 1.687,40     
Renting 1.369,53 1.166,84 1.369,53 1.166,84     
 TOTAL 13.192,29 15.023,42 13.192,29 15.023,42 0,00 0,00 
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10. Activos financieros 
 

10.1 Información relacionada con el balance 
 
Categorías de activos financieros, excepto de las inversiones en el 

patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

  Instrumentos financieros a largo plazo 

  

Acciones y 
participaciones del 
patrimonio (todas, 

excepto particip. 
empresas grupo, mult. y 

assoc.) 

Valores 
representativos 
de deuda (todos 
sin excepción)  Otros 

CATEGORIAS 250 251, 241  
242,243,252, 253, 254,  

257, 258, 26,2553 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Activos financieros a coste 
amortizado             

Activos fin. mantenidos para  
negociar             

Activos financieros a coste         85.455,17  5.455,17 

TOTAL         84.455,17  5.455,17 

  Instrumentos financieros a corto plazo 

  

Acciones y 
participaciones del 
patrimonio (todas, 

excepto particip. 
empresas grupo, mult. y 

asoc.) 

Valores 
representativos 
de deuda (todos 
sin excepción)  

Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar Otros 

CATEGORIAS 540,5305 541, 531  

430, 431, 432, 433, 434, 
436, 437, 44, 460, 4700, 

4708, 4709, 471,472, 
544, 558  

532, 5554, 
555, 565, 
33, 542, 
543, 544, 
545, 546, 
548, 551, 
552, 553, 
566, 559, 

255 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Activos financieros a coste 
amortizado         22.423,70 190.375,81     

Activos fin. Mantenidos para 
negociar                 

Activos financieros a coste         85.000,00 35.000,00     

TOTAL         107.423,70 225.375,81     
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  TOTAL  

CATEGORIAS     

  2013 2012 

Activos financieros a coste 
amortizado 22.423,70 190.375,81 

Activos financieros 
mantenidos para negociar     

Activos financieros a coste 170.455,17 40.455,17 

      

TOTAL 192.878,87 230.830,98 

 
 
 
10.2 Usuarios y otros deudores 
 

EJERCICIO 2012 SALDO 31.12.11 Aumentos Disminuciones SALDO 31.12.12 

Usuarios y deudores por 
ventas y prestación de 

servicios 78.936,04 21.347,46 -98.924,50 1.359,00 

Otros deudores 251.765,88 862.065,23 -924.814,30 189.016,81 

Personal 142,73 0,00 -142,73 0,00 
TOTAL 330.844,65 883.412,69 -1.023.881,53 190.375,81 

     

     

EJERCICIO 2013 SALDO 31.12.12 Aumentos Disminuciones SALDO 31.12.13 

Usuarios y deudores por 
ventas y prestación de 

servicios 1.359,00 32.492,45 -32.927,75 923,7 

Otros deudores 189.016,81 665.704,71 -833.221,52 21.500,00 
TOTAL 190.375,81 698.197,16 -866.149,27 22.423,70 

 

11. Pasivos financieros 
 

11.1 Información relacionada con el balance 
 

Categorías de pasivos financieros, excepto de las inversiones en el 
patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
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 Instrumentos financieros a corto plazo 

  Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 

CATEGORIAS 510, 520,527  500, 501, 505,506  400, 401, 403, 404, 405, 
406, 41, 438, 465,466  

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

    89.373,90 109.095,04 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

      

TOTAL     89.373,90 109.095,04 

   

 

  

    TOTAL    

  Otros       

CATEGORIAS 512, 513, 521, 523, 
551,5525,5530,5532,555,5565
,5566,56, 5591,194,509,511, 
524, 525,  526, 561,569,1750  

      

  2013 2012 2013 2012   

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

  89.373,90 109.095,04   

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

      

TOTAL   89.373,90 109.095,04   

 
  
 11.2 Clasificación por vencimientos 
 
 Los pasivos financieros están clasificados a corto plazo 

 
 

11.3) Importe de las deudas con garantía real, con  indicación de su 
forma y naturaleza. 

 

 No existen deudas con GARANTIA REAL.  
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11.4) Información sobre los términos de pagos a proveedores. 
 

 En base por lo establecido en la Disposición adicional tercera “Deber de 
Información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio, el importe del saldo pendiente 
de pago a proveedores, al cierre del ejercicio, no acumula un plazo superior al 
legalmente establecido, y durante el presente ejercicio no se han realizado 
pagos en un plazo superior al legal. 

12. Fondos propios 

Seguidamente, se detalla el movimiento de los fondos propios de la 
Entidad: 

 Dotación 
Fundacional 

Remanente 
Pérdidas y 
ganancias 

Total 

Saldo 31.12.11 30.000,00 504.546,83 -163.546,52 371.000,31 

     

Distribución del resultado  -163.546,52 163.546,52 0,00 

Resultado del ejercicio     -84.323,90 -84.323,90 

Saldo 31.12.12 30.000,00 341.000,31 -84.323,90 286.676,41 

     

Distribución del resultado  -84.323,90 84.323,90 0,00 

Resultado del ejercicio     -76.396,60 -76.396,60 

Saldo 31.12.13 30.000,00 256.676,41 -76.396,60 210.279,81 

 

13. Subvenciones, donaciones y legados 

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 

EJERCICIO 2012 

ENTIDAD 

OTORGADAS 
AÑO 

ANTERIOR 
QUE AFECTA 

A RTADO. 
DEL AÑO 

OTORGADAS 
DENTRO 
DEL AÑO 

IMPORTE 
RETORNO 

TRASPASO A 
RTADOS. 

TOTAL 
PERIODIFICADO 

GENCAT (Departamento de 
Vicepresidencia) 0,00 238.525,23 0,00 238.525,23 0,00 

AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA 0,00 370.540,00 0,00 370.540,00 0,00 

AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACION INTERNACIONAL 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 

DIPUTACIÓN DE BARCELONA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

  0,00 862.065,23 0,00 862.065,23 0,00 
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EJERCICIO 2013 

ENTIDAD 

OTORGADAS 
AÑO 

ANTERIOR 
QUE AFECTA 

A RTADO. 
DEL AÑO 

OTORGADAS 
DENTRO 
DEL AÑO 

IMPORTE 
RETORNO 

TRASPASO A 
RTADOS. 

TOTAL 
PERIODIFICADO 

GENCAT (Departamento de 
Vicepresidencia) 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA 25.000,00 320.713,00 0,00 345.713,00 0,00 

AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACION INTERNACIONAL 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 

DIPUTACIÓN DE BARCELONA 0,00 101.500,00 0,00 101.500,00 0,00 

  25.000,00 625.213,00 0,00 650.213,00 0,00 

 

La fundación ha cumplido con todas las condiciones asociadas a las 
subvenciones donaciones y legados recibidos. 

 

14. Situación fiscal 

 

14.1. Impuesto sobre beneficios 

El resultado del ejercicio ha sido de -76.396,60 euros, una vez deducido 
el gasto por Impuesto sobre Beneficios de 0,00 euros. 

 

TIPO IMPOSITIVO 

 La Fundación está incluida entre las Entidades reguladas en el Título 
II, de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen fiscal de las Entidades 
sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La Fundación ha 
comunicado a la Administración Tributaria la opción, tal y como prevé el Real 
decreto 1270/2003 de 10 de octubre, por la aplicación del régimen fiscal 
especial regulado en Título II de la Ley 49/2002 dado que cumple todos los 
requisitos establecidos en el artículo 3º de la mencionada Ley.  

De acuerdo con el que establece el artículo 10 de la Ley 49/2002 de 23 
de diciembre, el tipo impositivo aplicable a los rendimientos sujetos y no 
exentos, obtenidos por las entidades incluidas al Capítulo II de la mencionada 
Ley, es del 10%.  
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CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
EJERCICIO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE 
BENEFICIOS 

Compte de PiG 
A través de 

Pig  

  
  

Rtat. comptable de l’exerc. després IS 
 

-76.396,60 

Augments Disminucions 

Impost s/ societats  ……………... ……………... 

Rtat. comptable abans de IS 
 

-76.396,60 

Diferències permanents  76.396,60 

Rendiments exempts en base Llei 49/02 76.396,60 ……………...  

Base imposable (Result. fiscal)  
 

0,00 

 

 
14.2. Otros tributos 
 

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación 
con otros tributos. 

 

15. Ingresos y gastos 

 

15.1. Gastos derivados del funcionamiento del órgano de gobierno  

En la cuenta de resultados del presente ejercicio no hay gastos derivados 
del funcionamiento del órgano de gobierno de la entidad. 

 

15.2. Ayudas concedidas y otros gastos 

Durante el ejercicio 2013 la Fundación no ha concedido ayudas 
monetarias En el ejercicio 2012 la Fundación tampoco concedió ayudas 
monetarias.  

 

15.3. Consumos, Gastos de personal y Pérdidas, deterioros y 
variación de les provisiones por operaciones de las actividades: 
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Detalle de la partida de consumos es el siguiente: 

Concepto Importe 2013 Importe 2012 

Trabajos realizados por otras entidades  131.430,70 139.188,00 

TOTAL 131.430,70 139.188,00 

Detalle de la partida de gastos de personal es el siguiente: 

Concepto Importe 2013 Importe 2012 

Sueldos y salarios y asimilados 411.780,76 494.764,87 

Indemnizaciones 13.000,00 53.282,16 

Seguridad social a cargo de la Entidad 104.318,40 126.931,10 

Otros gastos sociales 2.442,00 2.671,20 

TOTAL 531.541,16 677.649,33 

 

En lo que respecta a las pérdidas, deterioros y variación de las 
provisiones por operaciones de las actividades, no existe saldo, por este 
concepto, en la cuenta de resultados del presente ejercicio. 

 

16. Provisiones y contingencias 

No  existe rúbrica de provisiones y contingencias en el pasivo del 
balance. 

 

17. Aplicación de elementos patrimoniales y de ingresos a fines 
estatutarios 

 

17.1 Información sobre los activos corrientes y no corrientes que 
están directamente vinculados al cumplimiento de las finalidades 
estatutarias.  

 

Activos corrientes que forman parte de la dotación fundacional: 

 

 

 

 

Detalle 
Valor 

contable Descripción 

Tesorería 30.000,00 
Cuentas corrientes y de 
ahorro 

TOTALES 30.000,00  
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Activos corrientes y no corrientes que no forman parte de la dotación 
fundacional: 

 

Todos los elementos están afectos a las diferentes actividades que 
desarrolla la Fundación. 

 

17.2 Fines Fundacionales 

Cálculo por el cual se determinan las partidas significativas a través 
de las cuales se puede comprobar el cumplimiento de los fines: 

 

 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTES 

2013 
IMPORTES 

2012 
      

INGRESOS BRUTOS     

Ingresos de la entidad por la actividad propia 698.197,16 882.689,54 
Ingresos financieros 2.446,51 2.861,05 
Otros ingresos y resultados de las actividades 2.359,56 2.625,99 
TOTAL INGRESOS BRUTOS 703.003,23 888.176,58 
      
GASTOS NECESARIOS     
Gastos financieros 0,00 0,00 
TOTAL GASTOS NECESARIOS 0,00 0,00 
      

TOTAL INGRESOS COMPUTABLES 703.003,23 888.176,58 
      

GASTOS E INVERSIONES ACTIVIDAD PROPIA     

Aprovisionamientos 131.430,70 139.188,00 
Gastos de personal 531.541,16 677.649,33 
Otros gastos de explotación 108.955,35 147.352,73 
Adquisiciones de inmovilizado que no está subvencionado 6.313,62 0,00 
TOTAL ASIGNACIÓN  A FINES PROPIOS 778.240,83 964.190,06 

 

Determinación del destino de los ingresos a fines propios según lo que 
se establece legalmente: 

 

 
Ejercicio 

Ingresos 
Computables 

% destinado a 
fines 

fundacionales 

Gasto a 
destinar a 
actividades 

fundacionales 

Gasto destinado 
a actividades 
fundacionales 

Diferencia 

2012 888.176,58 70% 621.723,61 964.190,06 -342.466,45 

2013 703.003,23 70% 492.102,26 778.240,83 -286.138,57 

TOTALES 1.591.179,81 70% 1.113.825,87 1.742.430,89 -628.605,02 
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17.3. Cumplimiento de fines fundacionales 

Tal y como se deduce del apartado anterior, la Fundación ha destinado 
más del 70% de sus ingresos a fines fundacionales, con lo cual ha cumplido 
con lo que se establece legalmente. 

 

18. Hechos posteriores al cierre 

Con posterioridad al cierre del ejercicio, no se ha producido ningún 
hecho que afecte a las presentes Cuentas Anuales. 

 

19. Operaciones con partes vinculadas 

 

     

  SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN  
Persona vinculada Importe 2013 Importe 2012 
Generalitat de Catalunya Patrón 50.000,00 238.525,23 
Ajuntament de Barcelona Patrón 345.713,00 370.540,00 
AECI Patrón 153.000,00 153.000,00 

TOTAL OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  548.713,00 762.065,23 

  

Saldos pendientes con entidades vinculadas a cobrar: 

     

  SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN  
Persona vinculada Importe 2013 Importe 2012 
Generalitat de Catalunya Patrón 0,00 159.016,80 
Ajuntament de Barcelona Patrón 0,00 0,00 
AECI Patrón 0,00 0,00 

TOTAL SALDOS PENDIENTES 0,00 159.016,80 

 

 

- Personal clave de la dirección de la entidad 
 

 

E) IMPORTES RECIBIDOS POR EL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN 2013 2012 

1- SUELDOS, DIETAS Y OTRAS REMUNERACIONES 82.234,04 86.050,31 
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20. Otra información 

 

20.1. Plantilla media de trabajadores, agrupada por categorías 

El número medio de personas ocupadas durante el ejercicio, 
distribuido por categorías y desglosadas por sexos, es el siguiente: 

 

CATEGORIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Dirección 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
Administración 4,00 4,00 1,00 1,00 3,00 3,00 
Otros 7,00 9,23 2,00 2,45 5,00 6,78 
TOTAL 12,00 15,23 4,00 4,45 8,00 10,78 

 

20.2. Tramitación autorizaciones al protectorado 

No se han tramitado autorizaciones al Protectorado por ningún tipo de 
operación. 

 

20.3. Operaciones con garantía 

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos 
no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sigo inspeccionadas 
por las autoridades fiscales, o bien haya transcurrido el plazo de prescripción 
legal. 

A la fecha de formulación de la presente memoria, los diferentes 
impuestos a los que está sujeta la Fundación no han sido inspeccionados, no 
existiendo según los Patronos, contingencias significativas que puedan 
derivarse de la revisión de los ejercicios abiertos a inspección. 

 

20.4. Retribución auditores 

En base lo estipulado en la Ley 44/2002, de 22 de Noviembre, los 
honorarios devengados por la auditoria del ejercicio 2013 han sido de 
5.000,00 Euros (6.000,00 euros en 2012). 

 

20.5. Descripción de les entidades sometidas a una unidad de 
decisión cuando la Entidad sea la de mayor activo 

Durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria, la Entidad no 
pertenece a ninguna unidad de decisión.  
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20.6. Descripción de les entidades sometidas a una unidad de 
decisión cuando la Entidad no sea la de mayor activo 

Durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria, la Entidad no 
pertenece a ninguna unidad de decisión.  

 

20.7. Código de conducta de inversiones financieras 

El patronato de la Fundación ha tomado conciencia del Código de  
conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de 
inversiones financieras, acordado el 20 de Noviembre de 2003, por el  Consejo 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, comprometiéndose a seguir 
las reglas específicas a las que deben ajustarse las inversiones financieras 
temporales en base a la mencionada normativa. 

 

La Entidad a la hora de seguir este código de conducta ha tenido en 
cuenta: 

1- Las inversiones en valores mobiliarios e instrumentos financieros se 
han realizado en valores en el ámbito de supervisión de la C.N.M.V. 

 2- A efectos de lo que dispone este código, se convierten en valores 
mobiliarios e instrumentos financieros aquellos comprendidos en el artículo 2 
de la Ley del Mercado de Valores, así como las participaciones en instituciones 
de inversión colectiva. 

 

Selección de inversiones 

Se valora y se vigila siempre que se produzca el equilibrio necesario 
entre la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las diferentes 
posiciones de inversión, atendiendo las condiciones del mercado en el 
momento de la contratación. 

Por otro lado, también se diversifica el riesgo correspondiente a las 
inversiones. Además, y con el objetivo de preservar la liquidez de las 
inversiones, la Entidad lleva a cabo sus inversiones en valores o instrumentos 
financieros negociados en los mercados secundarios oficiales. 

La Entidad no ha llevado a cabo inversiones especulativas (ventas a 
corto, futuros y opciones, excepto que estos sean con la finalidad de cobertura, 
o cualquier otra inversión de naturaleza análoga). 
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21. Información segmentada 

EJERCICIO 2012 

 
Cooperación 

cultural 
Publicación 

y venta Rendimientos TOTAL 

 desarrollo libros tesorería  

     

INGRESOS 874.531,97 10,783,56 2.861,05 888.176,58 

         

Ventas y prestación servicios 9.840,75 10.738,56 0,00 20.624,31 

Subvenciones a la explotación 862.065,23 0,00 0,00 862.065,23 

Otros ingresos financieros 0,00 0,00 2.861,05 2.861,05 

Otros resultados 2.625,99 0,00 0,00 2.625,99 

         

GASTOS 972.500,48 0,00 0,00 972.500,48 

         

Otros gastos externos 139.188,00 0,00 0,00 139.188,00 

Arrendamientos 15.023,42 0,00 0,00 15.023,42 

Reparación y conservación 15.542,32 0,00 0,00 15.542,32 

Servicios de profesionales  29.286,54 0,00 0,00 29.286,54 

Transportes 736,46 0,00 0,00 736,46 

Primas de Seguros 885,57 0,00 0,00 885,57 

Servicios bancarios 401,27 0,00 0,00 401,27 

Publicidad y propaganda 43,40 0,00 0,00 43,40 

Suministros 17.628,20 0,00 0,00 17.628,20 

Otros gastos 60.648,24 0,00 0,00 60.648,24 

Otros tributos 7.157,31 0,00 0,00 7.157,31 

Sueldos y salarios y asimilados 550.718,23 0,00 0,00 550.718,23 

Seguridad social 126.931,10 0,00 0,00 126.931,10 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotación amortización 8.310,42 0,00 0,00 8.310,42 

RESULTADO DEL EJERCICIO -97.968,51 10,783,56 2.861,05 -84.323,90 
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EJERCICIO 2013 

 
Cooperación 

cultural 
Publicación 

y venta 
  

Rendimientos TOTAL 

 desarrollo libros Colaboraciones  tesorería  

       

INGRESOS 665.609,72 22.947,00 
 

12.000,00 
 

2.446,51 703.003,23 

       

Ventas y prestación servicios 9.545,45 22.947,00 0,00  0,00 32.492,45 

Subvenciones a la explotación 650.213,00 0,00 12.000,00  0,00 662.213,00 
 
Donaciones y otros ingresos de 
las actividades 3.491,71 0,00                0,00  0,00 3.491,71 

Otros ingresos financieros 0,00 0,00 0,00  2.446,51 2.446,51 

Otros resultados 2.359,56 0,00 0,00  0,00 2.359,56 

       

GASTOS 779.399,83 0,00 0,00  0,00 779.399,83 

       

Otros gastos externos 131.430,70 0,00 0,00  0,00 131.430,70 

Arrendamientos 13.192,29 0,00 0,00  0,00 13.192,29 

Reparación y conservación 17.107,01 0,00 0,00  0,00 17.107,01 

Servicios de profesionales  22.261,43 0,00 0,00  0,00 22.261,43 

Transportes 914,08 0,00 0,00  0,00 914,08 

Primas de Seguros 923,88 0,00 0,00  0,00 923,88 

Servicios bancarios 290,49 0,00 0,00  0,00 290,49 

Publicidad y propaganda 2.620,38 0,00 0,00  0,00 2.620,38 

Suministros 13.309,14 0,00 0,00  0,00 13.309,14 

Otros gastos 29.825,71 0,00 0,00  0,00 29.825,71 

Otros tributos 8.510,94 0,00 0,00  0,00 8.510,94 

Sueldos y salarios y asimilados 427.222,76 0,00 0,00  0,00 427.222,76 

Seguridad social 104.318,40 0,00 0,00  0,00 104.318,40 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Dotación amortización 7.472,62 0,00 0,00  0,00 7.472,62 

RESULTADO DEL EJERCICIO -113.790,11 22.947,00 
 

12.000,00 
 

2.446,51 -76.396,60 
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A juicio de los miembros del patronato, no hay ninguna otra cuestión a 
destacar en cuanto al cumplimiento de la actividad fundacional y de los 
preceptos legales. 

 

En Barcelona, a 31 de marzo de 2014 quedan aprobadas las Cuentas 
Anuales de la Fundació Casa América Catalunya, las cuales son firmadas por 
el Secretario de la Fundación con el visto bueno del Presidente. 

 

 

  El secretario            Visto bueno del Presidente 

 

 
    
Dante Constant Torres Torres Roger Albinyana i Saigi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECULL D’ACTIVITATS 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dijous 10 gener 
Presentació de llibre: ‘La República perseguida’ 
20:00h 
 
Presentació del llibre La República perseguida. Exili i repressió a la Fra nça 
de Franco, 1937-1951 , de Jordi Guixé Coromines . 
 
Intervenen, Antoni Traveria , director de Casa Amèrica Catalunya; Antoni 
Vives , escriptor i tercer tinent alcalde de l'Ajuntament de Barcelona; Ricard 
Vinyes , catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona 
(UB), i Jordi Guixé , autor. 
 
La República Perseguida  és un estudi exhaustiu de la repressió a l'exterior del 
règim franquista, de l'obsessió perseguidora d'un exèrcit rebel convertit en 
Estat. Aquesta investigació posa de manifest l'obcecació franquista en fustigar 
els derrotats de la Guerra Civil més enllà de les fronteres d'Espanya. 
 
Divendres 11 gener 
Cinema: ‘Entre la noche y el día’  
19:30h 
 
Nova sessió del cicle El millor de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de 
Catalunya  Lleida 2012  amb projecció de la pel·lícula Entre la noche y el día  
(Mèxic. 2011. 79’), de Bernardo Arellano . 
 
El film relata com el Francisco, un autista rebutjat per la seva família, fuig al 
bosc on descobreix la seva bellesa però també pateix un accident que el deixa 
moribund. Aleshores un vell ermità el salva, l’ajuda a recuperar-se i li mostra 
una nova vida en el bosc silenciós.  
 
Dijous 17 gener 
Presentació ‘El libro y el poeta’, de Gabriel A. Jacovkis 
20:00h 
 
Presentació del poemari El libro y el poeta , de l’escriptor argentí-català 
Gabriel Alejo Jacovkis . L’obra és una mirada que es passeja entre records, 
presents, desigs, somnis, alguns amors confessats, altres callats...  
 
En el decurs de la presentació, s’ofereix un concert amb els poemes musicats 
pel percussionista Quicu Samsó , els quals integren el CD que inclou el llibre.  
 
Divendres 18 gener 
Cinema equatorià: 'Prometeo Deportado' 
19:30h  
 
Projecció de la pel·lícula Prometeo Deportado  (Equador, 2009. 112 '), de 
Fernando Mieles . 
 
El film relata el drama d'un grup d'equatorians retinguts a una sala d'espera 



d'un aeroport d'un país sense identificar de la Unió Europea, tot esperant la 
seva deportació. 
 
El llargmetratge reflecteix l'experiència viscuda pel seu director i guionista, 
Fernando Mieles,  obligat a retornar a l'Equador l’any 1993 després d'estudiar 
cinema a Europa 
 
Activitat organitzada pel Consolat de l’Equador a Barcelona . 
 
Dimecres 23 gener 
La importància del vot llatí als Estats Units 
19:30h 
 
Sessió d’anàlisi i debat sobre La importància cabdal del vot llatí als Estats 
Units d’Amèrica . Intervenen Gabriel Colomé , analista polític, i Antoni 
Gutiérrez-Rubí , analista en Comunicació i autor de l’e-book La victòria 
d’Obama: els factors decisius. 
 
Més de 12 milions de llatins van participar en les eleccions presidencials del 
passat 7 de novembre als EUA. La contribució d’aquest electorat a la reelecció 
de Barack Obama va ser fonamental ja que el 75 per cent va donar suport al 
candidat demòcrata. El vot llatí va ser decisiu en estats clau com Ohio, 
Colorado, Nevada o Florida. 
 
Dijous 24 gener 
Entre la paraula i el silenci: Una mirada a Clarice Lispector 
20:00h  
 
Casa Amèrica Catalunya s’afegeix al festival internacional Hora de Clarice  que 
des del 2011 es realitza a diferents ciutats del Brasil en homenatge a 
l'escriptora brasilera Clarice Lispector . 
  
Intervencions La mujer según CL , per l'escriptora Laura Freixas , autora de 
Ladrona de rosas, una biografia sobre Clarice Lispector; Lispector, una 
cuentista canónica,  per l'escriptor Jordi Carrión , i Lispector como escritora 
americana , a càrrec del poeta i crític literari Edgardo Dobry . 
 
L'escriptora Flavia Company  modera i presenta l’acte. 
  
Clarice Lispector (1920-1977), una de les grans oblidades del boom de la 
literatura llatinoamericana, és avui una de les escriptores brasileres més 
importants per la seva variada obra i el seu estil introspectiu i existencialista, 
sovint comparat amb Kafka, Joyce o Woolf. 
  
Col·laboren Editorial Siruela , Centre Cultural do Brasil em Barcelona , 
Agencia Carmen Balcells  i Institut Moreira Salles . 
 
 
 
 



Dimarts 29 gener 
Ciència a l’Amèrica Llatina: mapes i trajectòries 
20:00h 
 
Jesús Sebastián , investigador i consultor internacional del Centre Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC)  explora els factors comuns que han 
obstaculitzat el creixement científic a l’Amèrica Llatina, on hi conviuen illes 
d’excel·lència amb oceans escassament desenvolupats. 
 
Acte organitzat conjuntament per l’Ateneu Barcelonès  i Casa Amèrica 
Catalunya , el qual s'enmarca en Ciència en temps de recessió , cicle que ja 
ha abordat temàtiques com La ciència a Catalunya a la propera legislatura i  La 
ciència a Espanya, de la transició a la crisi. 
 
Dijous 31 gener 
Les obres completes del ‘Padre Chinchachoma’ 
19:30h  
 
Presentació del llibre El padre Chinchachoma. Obras completas , d'Editorial 
Claret. 
 
Intervenen César Cárdenas , president de MEXCAT; Mossèn Josep M. 
Alimbau , escriptor, i Francisco García Durán , germà del pare Chinchachoma. 
 
L’escolapi català Alejandro García-Durán , el padre Chinchachoma, va dedicar 
la seva existència a millorar les condicions de vida dels nens del carrer 
mexicans. El volum que es presenta recull el seu impressionant llegat. 
 
Divendres 8 febrer 
Documental: ‘Visa al paraíso’ 
19:30h 
 
Projecció del documental Visa al paraíso  (Mèxic, 2010, 108’), de Lillian 
Liberman , en homenatge al cònsol mexicà Gilberto Bosques (1892 – 1995) qui 
va salvar la vida de milers de republicans espanyols i jueus refugiats a França 
durant els anys 40. 
 
Segons la documentació reunida per Liberman, Bosques va ajudar al voltant de 
25.000 espanyols i desenes de milers de jueus. Tot va començar quan el 
president Lázaro Cárdenas va enviar-lo com a cònsol general de Mèxic a París 
amb la finalitat de rescatar el major nombre de republicans concentrats al sud 
de França. Després d’esclatar la II Guerra Mundial, Bosques va instal·lar el 
consolat a Marsella, va ampliar la seva missió diplomàtica i va salvar a milers 
de jueus perseguits pel nazisme.  
 
En col·laboració amb el Consolat General de Mèxic a Barcelona .   
 
 
 
 



Dilluns 11 
Presentació de llibre: ‘Gabo. Cartas y recuerdos’, de Plinio 
Apuleyo 
20:00h 
 
Plinio Apuleyo Mendoza , escriptor, confident literari i íntim amic del Premi 
Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, presenta el seu llibre Gabo. 
Cartas y recuerdos  (Ediciones B. 2013) 
 
El llibre, un retrat íntim del García Márquez autèntic, il·lumina la intimitat i els 
records de l’escriptor i inclou onze cartes inèdites escrites per en Gabo a 
l’autor. Són documents d’una extraordinària vàlua en els quals el novel·lista 
expressa els seus dubtes, dificultats i esperances durant l’escriptura de obres 
mestres com Cien años de soledad o El otoño del patriarca. 
 
Dimarts 12 febrer 
Exposició ‘La calma abans de la tempesta. Fotografies 
d’Ayacucho, Perú’, de Baldomero Alejos. 
Inauguració a càrrec de Xavier Trias, alcalde de Barcelona. 
19:30h  
 
Xavier Trias,  alcalde de Barcelona, inaugura de l'exposició La calma abans 
de la tempesta. Fotografies d’Ayacucho, Perú, de 19 24 a 1976, del fotògraf 
peruà Baldomero Alejos . 
 
La calma abans de la tempesta  és un conjunt de cent fotografies preses per 
Baldomero Alejos  (1902-1976) durant més de mig segle de treball a 
Ayacucho, ciutat de l'interior del Perú a 500 quilòmetres de Lima que en aquella 
època estava aïllada geogràficament de la capital del país. 
 
Les imatges d’Alejos , un dels fotògrafs més rellevants del Perú, mostren una 
societat amb consciència de les seves moltes desigualtats però aliena a la 
violència que és a punt de assolar-la amb l'esclat del conflicte armat intern 
peruà a partir del 1980.  
 
També intervenen en la inauguració d’aquesta mostra Francisco Eguiguren , 
ambaixador del Perú a Espanya, Roger Albinyana , secretari d’Afers Exteriors 
de la Generalitat de Catalunya; Santiago Roncagliolo , escriptor peruà autor 
de La calma antes de la tormenta, text incorporat al catàleg de l’exposició; 
Walter Alejos , responsable del Archivo Fotográfico Baldomero Alejos; 
Elizabeth Maldonado , de la Plataforma Q'atary Perú, i Antoni Traveria , 
director general de la Fundació Casa Amèrica Catalunya. 
 
La calma abans de la tempesta  està produïda per Casa Amèrica Catalunya 
amb la col·laboració de l’Archivo Fotográfico Baldomero Alejos  i Plataforma 
Q'atary Perú  i amb el suport de l'Ambaixada del Perú a Espanya,  Consolat 
del Perú a Barcelona  i Diputació de Barcelona . 
 
 



Dijous 14 febrer 
BCNegra: Rubem Fonseca, el gran art de sobreviure 
20:00h  
 
L’escriptor colombià Sergio Álvarez i els llibreters Paco Camarasa i Cecilia 
Picún aborden l’obra del brasiler Rubem Fonseca  en el marc de la 
programació off de BCNegra . 
 
Els contes i novel·les de Rubem Fonseca han retratat amb mestria com a 
l’Amèrica Llatina --i en particular el Brasil, país que representa tots els 
excessos del continent-- la vida és atzarosa i sense rumb enmig de l’esplendor 
de la naturalesa i els somnis. Un món, alhora ric i desigual que genera 
corrupció i crims, on no es tracta d’enriquir-se ni de donar el gran cop sinó de 
sobreviure. 
 
Dilluns 18 febrer 
Cinema argentí: ‘Juan y Eva’ 
19:30h 
 
Projecció del film Juan y Eva  (Argentina, 110 '. 2011), de Paula de Luque.  
 
Juan y Eva  narra la construcció de la relació íntima entre el coronel de l'exèrcit 
argentí Juan Domingo Perón i l'ascendent actriu de ràdio Eva Duarte. En el 
context, el terratrèmol de gener del 1944 a la ciutat de San Juan. Eva col·labora 
en la recaptació de fons per a les víctimes del desastre que organitza Perón 
des de la Secretaria de Treball. Tots dos desconeixen el seu destí. 
   
Amb la col·laboració del Consolat General de la República Argentina a 
Barcelona  i el Centro Argentino de Catalunya . 
 
Dimecres 20 febrer 
Tango: Mainetti + Angeleri = Complicidad 
20:00h 
 
Actuació dels músics Pablo Mainetti  (bandoneó) i César Angeler i (guitarra), 
que en les seves carreres com a solistes han acreditat el seu coneixement de 
les arrels del tango i el seu interès de recerca cap a l’evolució del gènere. 
 
La complicitat entre els dos músics fa que les versions canviïn concert rera 
concert amb improvisació, respecte als orígens i renovació. Cada trobada 
d’aquest duet és un descobriment irrepetible amb el so genuí de Buenos Aires. 
 
Alguns dels clàssics dels quals en tornen a fer versions són El abrojito, Los 
mareados, Corralera, Danzarín, La pulpera de Santa Lucia, Viejo rincón, 
Silbando, A San Telmo i Mariposita. 
 
 



Dijous 21 febrer 
‘Tolerancia cer0’: el tràfic de persones 
20:00h 
 
El músic Léon David Cobo  crea Tolerancia Cer0 , escenari de memòria i 
reflexió sobre l'esclavitud sexual a partir de peces d’art sonor documental 
narrades per cinc dones colombianes víctimes del tràfic de persones. 
 
Intervenen el músic León David Cobo ; la víctima, i activista en la denúncia del 
tràfic de persones, Marcela Loaiza ; el director de l'Orquesta del Caos i 
professor de la Universitat de Barcelona (UB), José Manuel Berenguer i la 
professora de Pedagogia Social de la UB, Mónica Gijón . 
 
Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona . 
 
Dilluns 25 febrer 
Documental argentí: 'Sol de noche'  
20:00h 
 
Projecció del documental Sol de noche  (Argentina, 2002, 77’), de Pablo 
Milstein  i Norberto Ludin .  
 
El film narra la desaparició del doctor Luis Arédez (13 de maig de 1977) i 
l’anomenada Nit de l’apagada (27 de juliol de 1976) quan van ser segrestades 
més de 300 persones a l'Argentina. 
 
Sol de noche  explica la història d’Olga i Luis, demostrant la col·laboració del 
poder econòmic amb el terror de la dictadura. El documental va esdevenir una 
de les obres pioneres de la cinematografia argentina en tractar aquesta relació.  
 
Amb la col·laboració de: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA)  de l'Argentina, Consolat General de la República Argentina a 
Barcelona  i el Centro Argentino de Catalunya . 
 
Dilluns 4 març 
El treball d'Andrés Moctezuma amb les comunitats 
indígenes de Mèxic 
20:00h  
 
Tercera sessió del Festival de les Bones Històries  amb el qual es divulguen 
accions i iniciatives de canvi i millora de l'entorn dels seus protagonistes. 
 
L'artista visual mexicà Andrés Moctezuma  presenta el projecte Conservació, 
identitat i desenvolupament comunitari , que està duent a terme amb 
comunitats indígenes a Oaxaca, Mèxic. Les relacions entre l'art i el 
desenvolupament comunitari, l'intercanvi de sabers indígenes i la reafirmació 
de la identitat cultural són alguns dels àmbits de treball d'aquesta iniciativa. 
 
Dos dies després de la seva intervenció a Casa Amèrica Catalunya, el 



dimecres 6 de març, Andrés Moctezuma inaugurarà la seva exposició La 
calavera i la vida quotidiana. Mèxic i la seva imat geria  (18.30h. Biblioteca 
Clarà (c / Doctor Carulla, 22-24. Barcelona). Posteriorment oferirà la 
conferència La Icona de la Calavera a Mèxic, de la ironia al sa grat.  
  
Amb la col·laboració de la Universitat Autònoma Metropolitana  (UAM) de 
Mèxic DF. 
 
Dimarts 5 març 
Documental: ‘El caso Sarayaku’ (Amazònia equatoriana)  
19:30h  
 
Projecció del documental El caso Sarayaku , d'Arturo Hortas , i posterior debat 
sobre la problemàtica de l'extracció de riqueses naturals en territoris de les 
comunitats indígenes. 
 
El caso Sarayaku  denuncia com al 2002 l'argentina Compañía General de 
Combustibles (CGC), acompanyada per l'exèrcit equatorià, va entrar 
il·legalment en territori de la comunitat indígena Sarayaku  (província de 
Pastaza, Equador) i va enterrar 1500 Kg d'explosius. El cas va arribar a la 
Comissió Interamericana de Drets Humans, creant un precedent històric en la 
defensa dels drets indígenes. La Constitució i el conveni 169 de l'OIT 
determinen que s'ha de realitzar consulta prèvia, lliure i informada als pobles 
indígenes abans d'iniciar tasques d'explotació. 
 
Intervenen en el debat posterior Joan Martínez Alie r, coordinador europeu del 
projecte EJOLT (Environmental Justice Organisations Liabilities and Trade), 
Antoni Pigrau , director del Centre de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), 
de la Universitat Rovira i Virgili, i Arturo Hortas , director del documental. 
Modera Leah Temper,  de l'EJOLT. 
 
Dimecres 6 març 
Cinema: Festival Internacional de Lebu, Xile (1) 
20:00h 
 
Casa Amèrica Catalunya , subseu del 13è. Festival Internacional de Cine de 
Lebu (FICIL) , Xile, projecta el dimecres 6 i el divendres 8 els films seleccionats 
en la categoria Curtmetratge de ficció regional (tots de producció xilena).  
 
Un dels objectius del certamen és oferir als realitzadors una via de difusió per a 
treballs de qualitat tècnica i artística. El festival obre les seves portes sobretot al 
cinema d’autor i a les obres independents.  
 
El públic tindrà l’oportunitat de participar en la concessió del Premi Casa 
Amèrica Catalunya al millor curtmetratge. 
 
En la sessió d’avui es projecten els següents curtmetratges: 
 
Af Antü  [El último día] (16’), d’Alberto Gajardo (Alto Bio-bio) 
El salto de la princesa (21’), de Joy Penroz (Valdivia) 



Mi Monalisa (14’), d’Eva Castro (Talca) 
Sentencia de tiempo (10’), de Richard Navarro (Concepción) 
Deshabitado (20’), de Francisco Olivares (Concepción) 
 
Dijous 7 març 
BarnaSants 2013: concert d’Eduardo Sosa (Cuba) 
20:00h 
 
Dins del Festival BarnaSants 2013 , concert del compositor i intèrpret Eduardo 
Sosa , una de les veus més consolidades de la Nueva Troba Cubana actual. 
 
Eduardo Sosa  va començar la seva carrera artística en solitari el 2002. Abans, 
havia format part del duet Postrova amb Ernesto Rodríguez. En aquest concert, 
Sosa mostrarà un ampli panorama de la cançó cubana, des de temes dels 
seus fundadors fins a cançons que tracten les realitats de l´illa avui dia. 
 
Divendres 8 març 
Cinema: Festival Internacional de Lebu, Xile (i 2)  
20:00h 
 
Casa Amèrica Catalunya , com a subseu del 13è. Festival Internacional de 
Cine de Lebu (FICIL) , Xile, projecta el dimecres 6 i el divendres 8 els films 
seleccionats en la categoria Curtmetratge de ficció regional (tots de producció 
xilena).  
 
Un dels objectius del certamen és oferir als realitzadors una via de difusió per a 
treballs de qualitat tècnica i artística. El festival obre les seves portes sobretot al 
cinema d’autor i a les obres independents.  
 
El públic tindrà l’oportunitat de participar en la concessió del Premi Casa 
Amèrica Catalunya al millor curtmetratge . 
 
En la sessió d’avui es projecten els següents curtmetratges: 
 
Vuelve a mí (6’), de Cristián Barrueto (Concepción) 
Taller (24’), de Samuel González i Tomás Arcos (Valdivia)  
Gritos del silencio (5’), d’Eva Casstell (Concepción) 
Trayecto (15’), de Nicole López (Talca) 
Día de pesca (5’), de David Rebolledo (Talca) 
La sorpresa de Leito (2’), de María de los Ángeles Moreno i Daniela Chacón 
(Concepción) 
 
Dilluns 18 març 
Cinema: 'Las viudas de los jueves' 
19:30h  
 
Segona i darrera sessió del cicle Barri barrat   amb intervencions i pel·lícules 
sobre els barris privats que han proliferat en les últimes dècades a les 
metròpolis llatinoamericanes. 



  
Projecció del film Las viudas de los jueves  (Argentina-Espanya, 2009, 122 '), 
de Marcelo  Piñeyro .  
 
Basada en la novel·la homònima de Claudia Piñeiro, i interpretada per Ernesto 
Alterio , Juan Diego Botto  i Leonardo Sblaraglia , Las viudas de los jueves  
transcorre en un idíl·lic barri privat on un matí apareixen tres cadàvers surant a 
la piscina d'una de les mansions. 
 
Dimarts 19 març 
Presentació llibre: 'La història íntima dels drets humans a 
l’Argentina', de Graciela Fernández Meijide  
18:45h  
 
Graciela Fernández Meijide , exministra de Desenvolupament Social i Medi 
Ambient, exdiputada i exsenadora argentina, i integrant de la Comissió 
Nacional sobre la Desaparició de Persones (CONADEP), presenta el seu llibre 
La historia íntima de los Derechos Humanos en Argen tina (a Pablo)  
(Random House Mondadori). 
 
Acompanyen l’autora Hernán Lombardi , ministre de Cultura de la Ciutat de 
Buenos Aires; Francisco Delich , rector normalitzador de la Universitat de 
Buenos Aires, i Antoni Traveria , director general de Casa Amèrica Catalunya. 
 
Aquest acte es relatiza en el marc de l’activitat 30+30. La democràcia  
argentina: una mirada al futur , amb la qual es commemora el 30 aniversari 
de la recuperació dela democràcia a l’Argentina. 
 
Dimarts 19 març 
10 anys de la invasió d’Iraq. Documental: ‘La boda de Rita’ i 
debat 
20:00h 
 

En el marc del desè aniversari de la invasió d’Iraq, Casa Amèrica Catalunya es 
suma a la projecció del documental La boda de Rita  que s’efectua de forma 
simultània en diverses institucions i sales de Barcelona.  
 
La boda de Rita  (Catalunya. 56’. 2011), de Fèlix Merino , és l'únic documental 
filmat a l'estat espanyol que aborda les conseqüències de la invasió a través de 
la història de l'exil·li dels Alibek. Dels 11 germans que conformen la família, 5 
víuen a Barcelona, 2 a l’Iraq i 4 a Londres. 
 

Fèlix Merino , director del documental, presentarà la projecció. Desprès del 
passi, participarà en un diàleg amb el públic assistent acompanyat dels 
arquitectes Victòria Garriga  i Toño Foraster , membres d’AV62, despatx 
d’arquitectes que ha guanyat el Concurs Internacional d’Idees per a la 
Revitalització del barri d’Adhamiya de Bagdag, i de Rita  i Louis Alibek , dos 
dels protagonistes del film. 
 
 



 
Dimecres 20 març 
Artistes llatinoamericanes a Barcelona 
19:30h 
 
En el marc del Festival Mirades de Dones 2013, taula rodona Artistes 
llatinoamericanes a Barcelona: poètiques i polítiqu es pròpies  amb l’artista 
peruana Angie Bonino  i les argentines Ana Álvarez-Errecalde i Marcela 
Jardón  .  
 
Les quatre creadores s’han establert a Barcelona en els últims anys per  
imbuir-se en el clima cultural i creatiu de la ciutat.  
 
Són dones que treballen amb els mitjans més contemporanis i les noves 
tecnologies, elaborant discursos sobre les preocupacions comunes de les arts 
visuals actuals i sobre la pròpia identitat. En el decurs de la trobada i a través 
del visionat d'imatges, s'aniran desgranant aquestes qüestions. 
 
Modera Elina Norandi , historiadora i crítica d’Art. 
 
Dilluns 25 març 
Documental argentí: ‘Padres de la Plaza. 10 recorridos 
posibles’ 
19:30h 
 
En el 37è. aniversari del cop cívic militar a l’Argentina i en homenatge als 
30.000 detinguts – desapareguts, projecció del documental Padres de la 
Plaza. 10 recorridos posibles , de Joaquín Daglio  (Argentina, 2009, 103’).  
 
Presenten l’acte Carlota Ayub de Quesada , d’Abuelas de Plaza de Mayo , i 
Fernando Molina , de la Plataforma Argentina contra la Impunidad – 
Barcelona .   
 
El documental reflexiona sobre els homes els fills dels quals van ser segrestats 
i desapareguts durant la darrera dictadura. Homes que des el primer moment 
van compartir amb les seves esposes, Madres de la Plaza de Mayo, la recerca 
dels seus fills però sense arribar a organitzar-se en una agrupació. 
 
Organitza Plataforma Argentina contra la Impunidad – Barcelon a. 
Col·labora Casa Amèrica Catalunya.   Amb el suport de Comisión de 
Solidaridad con Familiares de Presos Políticos, Des aparecidos y Muertos 
de la Argentina  (CO.SO.FAM) i de la Central de Trabajadores de la 
Argentina  (CTA). 
 
Dimarts 26 març 
Centre Peruà de Barcelona 
20:00h 
 



El Centre Peruà de Barcelona , l’entitat llatinoamericana radicada a Catalunya 
de major antiguitat, celebra l’acte de juramentación de la nova junta directiva.  
 
L’acte es celebra a Casa Amèrica Catalunya amb motiu del 50è aniversari del 
naixament del Centre Peruà de Barcelona .  
 
Hi assisteix Franca Lorella Deza Ferreccio , Cònsol General del Perú en 
Barcelona. 
 
Dilluns 8 abril 
‘Radioman’: espectacle de Joaquín Daniel 
20:00h  
 
Joaquín Daniel , actor i cantant argentí arrelat a Barcelona des de 2002, 
proposa un nou espectacle que, recollint l’esperit del celebrat Dúo Floret, li 
permet continuar avançant en la seva vessant de comunicador histriònic i 
cantant eclèctic.  
 
Acompanyat per la excel·lència interpretativa del pianista argentí Marcelo 
Arnal , Joaquín Daniel ens presenta al seu alter ego, Radioman, un home 
elegant i excèntric que, entre cançó i cançó, explica la seva història  
salpebrant-la amb les anècdotes que recupera del seu diari íntim.  
 
Swing, blues, pop, bossa nova i tango creen l’atmosfera propícia per a 
l’espectacle que protagonitza un aventurer que va fugir de la crisi argentina per, 
després de diversos episodis hilarants, ensopegar amb la crisi espanyola. 
 
Dimarts 9 abril 
’Una fotografia, una història’, conferència de Walter Alejos 
19:30h 
 
Walter Alejos , director de l’Arxiu Baldomero Alejos, fill de l’autor de l’exposició 
La calma abans de la tempesta. Fotografies d’Ayacuc ho , Perú , pronuncia la 
conferència Una fotografia, una història , sobre les imatges d’aquesta mostra 
que es pot visitar a Casa Amèrica Catalunya. 
 
Darrera la tasca fotogràfica d’en Baldomero Alejos hi ha la història de la 
societat d’Ayacucho. Des del 1924 i fins el 1976, amb una mirada cuidadosa, 
Alejos va enregistrar famílies benestants, parelles a punt de casar-se, grups 
d’estudiants, militars, jutges... i gran part del que seria la seqüència social 
d’aquesta ciutat de l’interior del Perú.   
  

Ja de ben petit, Walter Alejos  ajudava el seu pare. Avui és el responsable del 
seu arxiu fotogràfic. Prenent com a referència l’exposició La calma abans de la 
tempesta , el conferenciant desvetllarà les històries que hi ha al darrere 
d’aquestes fotografies.  
 
 
 
 



 
 
Dimecres 10 abril 
Cinema: conversant amb Damián Alcázar 
20:00h 
 
En el context de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya que es 
celebra a Lleida del 12 al 19 d'abril, l’actor mexicà Damián Alcázar  conversa 
amb l’escriptor i assagista, també mexicà, Pablo Raphael.  
 
En la xerrada s’abordaran temes diversos com ho són els films protagonitzats 
per Alcázar: alguns de gran càrrega poètica com Bajo California; d’altres, més 
orientats a la sàtira i la crítica social del Mèxic contemporani com La Ley de 
Herodes o El infierno, totes dues pel·lícules de Luis Estrada. 
 
Col·labora: Consolat General de Mèxic a Barcelona . 
 
Dijous 11 abril 
Debat: ‘La Veneçuela post-Chávez’ 
20:00h 
 
Debat La Veneçuela post-Chàvez  amb Víctor Ríos , exassessor del Govern 
de Veneçuela, i Eduardo Martínez,  expresident de l'Associació Catalano-
Veneçolana, ASOCAVEN. Modera la periodista Esther Borrell , directora de 
l'agència EFE a Veneçuela entre 2006 i 2010. 
 
Veneçuela celebra el pròxim diumenge 14 d’abril unes eleccions presidencials 
de les que sortirà el successor d’Hugo Chávez, mort el 5 de març.  
 
Dilluns 15 abril 
Cinema: conversant amb Gustavo Garzón 
20:00h 
 
Amb motiu de la celebració a Lleida de la 19 Mostra de Cinema Llatinoamericà 
de Catalunya, l’actor i director argentí Gustavo Garzón  dialoga amb el crític de 
cinema Jaume Figueras  sobre el moment actual del cinema de l’Amèrica 
Llatina. 
 
Garzón , actor en nombroses pel·lícules i sèries de televisió, ha debutat 
recentment en la direcció cinematogràfica amb Por un tiempo (2012), film 
intimista que gira sobre els vincles humans i les emocions. La pel·lícula, de la 
qual també n’és el guionista, s’estrena a nivell mundial a la Mostra de Lleida. 
  
Dimarts 16 abril 
Presentació de llibre: ‘Camps abans de tot això’, de Lolita 
Bosch 
19:30h 
 



Presentació de la novel·la Camps abans de tot això  (Empúries), de 
l’escriptora Lolita Bosch. 

A Camps abans de tot això , Lolita Bosch explica com el narcotràfic va créixer i 
es va estendre a Mèxic amb la complicitat de polítics i autoritats.  

Recolzada en investigacions, entrevistes i testimonis de les víctimes, l’autora 
examina la transformació d'un país a través de les vides de les persones que 
van dirigir el comerç de la droga des de principis del segle XX fins avui dia. 
 
Intervenen Lolita Bosch , i els escriptors Jordi Soler  i Eduard Márquez . 
 
Dimarts 16 abril 
Concert de Teresa Parodi 
20:30h  
 
Concert de la cantautora argentina Teresa Parodi  al Casal de Barri de la Vall 
d'Hebron - Can Travi . (Avda Vidal i Barraquer, 45. Barcelona). Reserva 
d'entrades a l'e-mail eventoscac@gmail.com. 
 
Gran Premi Nacional de les Arts i Ciències, Teresa Parodi és una de les 
cantautores més representatives de seva Argentina natal i de Llatinoamèrica.  
 
Teresa  Parodi  ha editat 30 discos i és autora de més de 500 cançons que 
recreen la saviesa i identitat del seu poble i del seu paisatge. Ha recorregut 
festivals i teatres d’arreu del món i ha compartit escenari amb artistes com 
Astor Piazzolla o Mercedes Sosa. 
 
Concert organitzat pel Consolat General de la República Argentina a 
Barcelona , Centro Argentino de Catalunya  i Casa Amèrica Catalunya . 
 
Lloc: Casal de Barri de la Vall d’Hebron – Can Trav i 
 
Dijous 18 abril 
Fondo de Cultura Económica: 50 anys a Espanya 
19:00h 
 
El Fondo de Cultura Económica  de Mèxic celebra el seu 50 aniversari a 
Espanya. Fundada al 1963, la filial espanyola del Fondo de Cultura Económica 
ha esdevingut un gran referent en el món de l’edició.  
 
El Fondo de Cultura Económica  destaca, no només pel seu llarg recorregut, 
sinó pel seu excel·lent catàleg on s’hi troben, entre altres, la Biblioteca Premios 
Cervantes, la Historia de la música en España e Hispanoamérica, Pensar en 
Español i la Biblioteca de la Cátedra del exilio. 
 
Intervenen l’editor Martí Soler  i els escriptors Jesús Aguado  i Antonio 
Lozano. 
 
 



 
 
 
Dilluns 22 abril 
El pensament polític de José Artigas 
20:00h 
 
En commemoració del bicentenari de les Instrucciones del año XIII, conferència 
a càrrec d’Enrique Méndez Vives , professor d’Història Nacional a Montevideo 
(Uruguai) durant més de vint anys, docent a Barcelona d’altres vint, i expert en 
la vida i pensament de José Artigas, figura fonamental de la revolución 
rioplatense.  
 
L’any 1811 havia nascut la nacionalitat oriental: les primeres assemblees, un 
exèrcit propi, el nomenament d’Artigas com a Cap dels Orientals... El 1812, 
Artigas escriu: “El poble de Buenos Aires és i serà sempre el nostre germà però 
mai el seu govern actual”. Un any després va arribar l’hora de plasmar en un 
text el projecte federal, oposat al centralisme porteny. Del Congrés d’abril va 
brotar l’extraordinari document conegut com Instrucciones del año XIII. El rumb 
va quedar fixat.   
 
Acte organitzat pel Consejo Consultivo de Uruguayos en Catalunya amb el 
suport del Consolat General de l’Uruguai  a Barcelona. 
 
Activitat emmarcada en la Biennal Catalunya – Uruguai . 
 
Dijous 25 abril 
Biennal Catalunya-Uruguai: ‘Federico Graña y los prolijos’ 
12:00h  
 
En el marc de la segona part de la Biennal Catalunya – Uruguai , presentació 
del grup musical d’aquest país Federico Graña y los prolijos  com a prèvia a 
la seva actuació a la sala barcelonina Luz de Gas. 
 
La Biennal Catalunya – Uruguai es celebra a Barcelona entre el 23 d’abril i el 
26 de maig. Es tracta d’un intercanvi cultural entre ambdós països iniciat l’any 
passat i en el qual hi participen músics, escriptors i artistes visuals.   
 
Divendres 26 abril 
Memòria i literatura de l’Equador 
19:00h  
 
Organitzat pel Consolat General de l’Equador a Barcelona, sessió sobre 
memòria i literatura Reminiscències de l’Equador. Literatura equatoriana , 
història de l’Equador, història andina .  
 
Hi intervenen els especialistes equatorians Manuel Enríquez, Gonzalo Rea i 
Maribel Mosquera.  
 
 



 
 
 
Dilluns 29 abril 
La política d’Espanya a Llatinoamèrica 
19:30h 
 
Pablo Gómez de Olea , director general per a Iberoamèrica del Ministeri d’Afers 
Exteriors del Govern d’Espanya, pronuncia la conferència La política 
d'Espanya a Llatinoamèrica . 
 
Presenta l’acte Josep Piqué , exministre d’Afers Exteriors del Govern 
d’Espanya i president del Cercle d’Economia de Catalunya. 
 
Dimarts 30 abril 
'Violències íntimes', conversa amb els escriptors mexicans 
Emiliano Monge i Carlos Velázquez 
20:00h 
 
Emiliano Monge i Carlos Velázquez , dos dels escriptors mexicans de major 
projecció, dialoguen sobre l'impacte de la violència en les seves obres i en la 
literatura del seu país. 
 
Emiliano Monge i Carlos Velázquez són dos dels artífexs de la renovació de 
la literatura mexicana. A partir de les seves últimes obres, El cielo árido 
(Mondadori, 2012), de Monge, i El karma de vivir en el norte (Sexto Piso, 2013), 
de Velázquez, ambdós protagonitzen un diàleg sobre el lloc que ocupa en la 
seva literatura la violència que castiga Mèxic, amb un interrogant comú: què 
significa per a l'home comú bregar a diari amb els efectes d'aquesta violència? 
 
Dijous 2 maig 
Biennal Uruguai-Catalunya: presentació de ‘Latasónica’ 
12:00h 
 
En el marc de la segona part de la Biennal Uruguai-Catalunya , presentació de 
Latasónica, grup de percussió que actuarà l’endemà 3 de maig a l’Auditori 
Barradas de L’Hospitalet de Llobregat. 
 
Latasónica és un grup de percussió alternativa que utilitza instruments no 
convencionals realitzats amb materials reciclats i als quals anomenen 
cotidiáfonos. El seu espectacle conjuga música i visual. 
 
La Biennal Uruguai-Catalunya és un intercanvi cultural iniciat l’any passat al 
país sud-americà en el qual hi participen representats de les lletres, les arts 
visuals i la música. 
 
Dilluns 6 maig 
VIII Premi Llibertat d’Expressió: Sergio González (Mèxic) 
19:30h 



 
Acte de lliurament del VIII Premi a la Llibertat d’Expressió que cada any 
concedeix la Fundació Casa Amèrica Catalunya a periodistes i/o mitjans de 
comunicació iberoamericans que destaquin per la seva tasca en defensa de les 
llibertats d’expressió i informació. 
 
El guardó d’enguany recau en el periodista i escriptormexicà Sergio González,  
qui recollirà el Premi, una litografia de Pepe Farruqo , il·lustrador del diari Ara, 
de mans del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran 
Mascarell . 
 
Sergio González  és autor de diversos llibres d’investigació periodística sobre 
la violència associada al narcotràfic que pateix Mèxic. Amb la seva obra 
Huesos en el desierto  va destapar els feminicidis -assassinats sistemàtics de 
dones- a Ciudad Juárez. Sergio González  ha estat segrestat i torturat i ha patit 
amenaces i coaccions de tota mena. 
 
Dimarts 7 maig 
’Hiperviatges’, conversa literària amb Martín Caparrós i 
Jorge Carrión 
20:00h  
 
Els escriptors Martín Caparrós  (Argentina) i Jorge Carrión  (Espanya) 
conversen sobre els relats de viatge del segle XXI en el context del turisme de 
masses, el viatge virtual, l’internet i la multimèdia.  
 
Els dos reconeguts escriptors han abordat aquesta temàtica en els seus llibres 
El Interior, Una luna, Contra el cambio, Australia. Un viaje, Crónica de viaje  i 
Viaje contra espacio.  
  
Dimecres 8 maig 
Biennal Catalunya-Uruguai: presentació de Julieta Rada 
12:00h 
 
En el marc de la segona part de la Biennal Catalunya-Uruguai , presentació de 
Julieta Rada , filla de l’històric músic uruguaià Rubén el negro Rada, que arriba 
acompanyada d’un grup de luxe format pels germans Ibarburu i el pianista 
Gustavo Montemurro. 
 
Julieta Rada  actuarà l’endemà 9 de maig a la sala Luz de Gas i el divendres 
10 a l’Auditori Barradas de L’Hospitalet de Llobregat. 
 
El de Julieta Rada  és el tercer concert de la Biennal Catalunya-Uruguai que 
es celebra del 23 d’abril al 26 de maig en diversos espais de Barcelona. 
Aquesta iniciativa és un intercanvi cultural iniciat l’any passat al país sud-
americà en el qual hi participen representats de les lletres, les arts visuals i la 
música.  
 
 
 



 
 
 
Dijous 9 maig 
Els incentius del retorn al Perú 
18:00h 
 
El Consolat General del Perú a Barcelona organitza una sessió informativa 
sobre les alternatives per al retorn al país andí: 
 
Programa 
 
Revisió de la Llei d'Incentius Migratoris vigent i presentació de la nova Llei de 
Reinserció econòmica i social per al migrant retornat. 
 
Milagros  Tovar , representant de la Xarxa Social Global", informa dels 
programes oferts pel Govern espanyol per al retorn voluntari. 
 
Dilluns 13 maig 
Conversant amb el poeta xilè Raúl Zurita 
20:00h  
 
El poeta xilè Raúl Zurita, Premi Nacional de Literatura al seu país l’any 2000,  
conversa amb el crític literari Edgardo Dobry  sobre la feble línia que separa la 
seva vida i la seva obra, i sobre el cos de paraules que conformen la seva 
darrera publicació a Espanya: Zurita (Editorial Delirio 2012). 
 
Autor d’una poesia excèntrica i anòmala –en sentit literal i no pejoratiu, subratlla 
el Premi Cervantes Jorge Edwards–, el propi Zurita acredita el seu especial 
tarannà quan diu: “Si arribés un marcià i l’única informació disponible sobre el 
segle XX fora la poesia, arribaria a la conclusió que aquí no ha passat 
absolutament res”.  
 
Dimarts 14 maig 
Concert del músic hondureny Guillermo Anderson 
20:00h 
 
Concert de Guillermo Anderson , considerat una de les figures musicals més 
importants d’Hondures. Des del port caribeny de La Ceiba, aquest músic 
fusiona ritmes tradicionals de l’ètnia garífuna com la Parranda o la Punta amb 
altres més coneguts del Carib.   

Guillermo Anderson duu diversos anys en l’escena artística hondurenya i la 
seva trajectòria l’ha conduït a ser nomenat Ambaixador Cultural del seu país al 
món. El seu tema En mi país és considerat un himne alternatiu i les seves 
cançons per a nens es canten a les escoles públiques.   

 
 
 



 
 
 
Dimecres 15 maig 
Homenatge a Carlos Fuentes 
20:00h 
 
Un any després de la seva mort, homenatgem l’escriptor i intel·lectual mexicà 
Carlos Fuentes , qui al 2006 va apadrinar la constitució de la Fundació Casa 
Amèrica Catalunya.  
 
Les indiscutibles aportacions de Carlos Fuentes  a la literatura; la seva defensa 
de l’idioma espanyol com la llengua d’agermanament; el seu suport a noves 
generacions d’escriptors i la seva arrelada consciència de la identitat 
llatinoamericana centraran una sessió dedicada a un dels pilars de la generació 
del boom de la literatura llatinoamericana.   
 
Intervenen el periodista Juan Cruz  (Espanya); els escriptors Willliam Ospina  
(Colòmbia) i Sergio Chejfec  (Argentina) i l’editora Pilar Reyes  (Colòmbia). 
Presenta el director general de Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria . 
 
Activitat organitzada amb el suport d’Editorial Alfaguara  i la col·laboració del  
Consolat General de Mèxic a Barcelona , Biblioteques de Barcelona  i les 
editorials Random House Mondadori  i Candaya . 
 
Dijous 16 maig 
V Setmana del Video Iberoamericà (I) 
20:00h 
 
En el marc de la V Setmana del Video Iberoamericà , monogràfic de l’artista 
guatemalenca Regina José Galindo , que desenvolupa la seva activitat en la 
performance i la poesia amb una denúncia especial de la situació de la dona. 
 
A continuació, projecció d’una selecció de videos d’artistes espanyols de la mà 
de Juan-Ramón Barbancho . 
  
Divendres 17 maig 
V Setmana del Video Iberoamericà (i II) 
20:00h 
 
Segona i darrera sessió de la V Setmana del Video Iberoamericà  amb 
projecció d’una selecció de vídeos a càrrec d’Andrés Denegri . Es tracta de 
treballs de ficció que ratllen els límits del cinema.  
 
A continuació, l’artista visual Angie Bonino  presenta una selecció de treballs 
d’artistes peruans i Joaquín Sánchez  un conjunt de vídeos d’artistes del 
Paraguai i Bolívia.   
 
 
 



 
 
 
Dimarts 21 maig 
10 anys sense Roberto Bolaño 
20:00h 
 
Els escriptors Edmundo Paz Soldán  (Bolívia), Gustavo Faverón  (Perú) i el 
crític literari Ignacio Echevarría dialoguen sobre la figura i obra de Roberto 
Bolaño  amb motiu del desè aniversari de la mort de l'autor xilè. 
 
A la sessió també es presenta l'edició ampliada de Bolaño Salvaje (Candaya, 
2013), llibre clau per entendre l'obra de l'escriptor xilè i explorar des de 
perspectives molt diverses el seu ric univers literari a través de textos de Juan 
Villoro, Rodrigo Fresán, Enrique Vila-Matas i Carmen Boullosa, entre d'altres. 
 
Dimecres 22  maig 
Conferència-teatre: precarietat i gènere 
19:00h 
 
Conferència-teatre, amb ponències i lectures dramatitzades, sobre la 
precarietat i el mercat laboral des d’una perspectiva de gènere.  
 
Ponents: Sara Moreno  (sociòloga, UAB); Arlene Cruz  (advocada, Associació 
Diàspora Solidària); Annalisa Murgia  (sociòloga, Universitat de Trento, Itàlia) 
 
Hi participen actrius precàries que explicaran Històries d’ordinaria precarietat. 
 
Benvinguda a càrrec de Núria Balada , Directora de l’Institut Català de les 
Dones.  
 
Modera: Amanda Alexanian , de Diàspora Solidària 
 
Organitzen: Fundació Diàspora Solidària  (Barcelona, Amsterdam); Corrente 
Alternata  (Florència, Itàlia) i Framtid Solutions. 
 
Dijous 23 maig 
Documental colombià: '16memorias' 
20:00h  
 
Projecció del documental 16memorias  (Colòmbia. 2008. 53 ') i posterior diàleg 
amb el seu realitzador, Camilo  Botero . 16memorias  narra l'ascens social d'una 
acabalada família de Medellín entre 1945 i 1971. 
 
Guanyadora del Premi del Públic al Millor Documental i del Premi a la Millor 
Fotografia al Miami International Film Festival, 16memorias  mostra com la 
imatge documental és un mitjà privilegiat per restituir la memòria familiar, 
pública i personal. 
 
16memorias  explica la història de la família Posada Saldarriaga, que va créixer 



entre l'eufòria de la industrialització a Medellín, les martingales del sector 
sucrer, els viatges a Miami i altres tradicions pròpies de la regió. El film també 
reflecteix un sector social en una època determinada de Colòmbia. 
 
Finalitzada la projecció, diàleg amb el seu realitzador, Camilo  Botero . 
 
Divendres 24 maig 
Inauguració ‘Una mirada al Sur’, mostra de cinema peruà 
19:00h 
 
Inauguració de la mostra de cinema peruà Una mirada al Sur  amb una primera 
sessió dedicada a la gastronomia. 
 
Projecció del curtmetratge El ají, la sazón de los peruanos  i del documental 
Perú sabe  (Perú/Espanya. 70’. 2012), de Jesús María Santos  i protagonitzat 
pels xefs Ferran Adrià i Gastón Acurio. 
 
Perú sabe  és el resultat d’un emocionant viatge per la cuina del país andí amb 
la qual s’ha trobat una extraordinària recepta per impulsar-ne el 
desenvolupament social i econòmic. Es tracta d’un fenomen en expansió a 
l’Amèrica Llatina on la grastronomia n’ha esdevingut un dels actius més 
importants. El xef català Ferran Adrià i Gastón Acurio, el cuiner més influent del 
Perú, emprenen plegats un viatge que explora les arrels de l’esplendor i 
capacitat de la cuina peruana per transformar vides. 
 
Posterior col·loqui amb el director de Perú sabe , Jesús María Santos .  
 
NOTA: El certamen, amb pel·lícules de ficció, documentals, curtmetratges i 
debats, celebrarà sessions a Casa Amèrica Catalunya, totes a les 19:30h, el 
dilluns 27 de maig, el divendres 31 de maig, el dimecres 5 de juny i el divendres 
7 de juny. 
 
Dilluns 27 maig 
Una mirada al Sur: el quítxua i l’educació bilingüe al Perú 
19:00h 
 
La segona sessió de la mostra de cinema peruà Una mirada al Sur  es dedica 
a l’ensenyament del quítxua i l’educació bilingüe intercultural. 
 
Programa: 
 
Projecció fotogràfica d’Elizabeth Maldonado   (20’) 
 
Projecció: "Hatun ñan: el gran camino hacia la educación superi or" 
(documental, 2009, 16’), de Bernardo Cáceres 
 
Projecció: "Zorros de arriba " (documental, 2005, 28’), de Bernardo Cáceres . 
 
Taula rodona: “Educació bilingüe intercultural al Perú ”, amb Yolanda 
Huañec  i Max Carrasco . Modera Espai Avinyó . 



 
 
 
Dimarts 28 maig 
'Charango Solo Set': concert de Patricio Sullivan 
20:00h  
 
L'argentí Patricio Sullivan  és un destacat intèrpret de charango, l'instrument 
de cordes més característic dels Andes. En la seva gira europea presenta el 
Charango Solo Set , concert que sorgeix de la senzillesa de l'instrument com a 
solista i explora els sons del charango i el ronroco (charangos de diferents 
afinacions). 
 
El Charango Solo Set  està format per composicions pròpies d'arrel folklòrica, 
on hi conflueix el repertori popular llatinoamericà amb el tango i la música 
clàssica. 
 
Patricio Sullivan  va obtenir al 2010 el Charango d'Or categoria Intèrpret 
Internacional, al Festival d’Aiquile – Bolívia. Ha editat quatre llibres per a 
l'ensenyament del charango i quatre discos. El seu treball es pot escoltar a 
www.patriciosullivan.com.ar. 
 
Dimecres 29 maig 
Espectacle de titelles: ‘Els contes d'Otro’  
19:00h  
 
En el marc del Festival de Titelles i Imatges en Moviment Imaginaria 2013, 
Marcos Pena , del grup Trapusteros del Brasil, ofereix l'espectacle de titelles 
Els contes d'Otro . 
 
Els contes d'Otro  és la història d'un nen que és expulsat dels seus propis 
contes. Però trobarà un bon amic que l'ajudarà a construir el seu propi relat. 
 
Espectacle en idioma portuguès adreçat a un públic familiar. 
 
Amb la col·laboració del Consolat del Brasil a Barcelona . 
 
Divendres 31 maig 
Una mirada al Sur: música del Perú 
19:00h 
 
Tercera sessió de la mostra de cinema peruà Una mirada al Sur  centrada en 
la música: 
 
Programa: 
 
Projecció fotogràfica d’Elda Delgado Rojas  (20’.) 

 
Projecció: "Su voz " (documental, 2012, 9'), de Nicolás Landa  

 



Projecció: "Lima bruja: retratos de la música criolla " (documental, 2012, 81'), 
de Rafael Polar 
 
Proyección: "Saicomania 1964-1966 " (documental, 2011, 51'), d’Héctor 
Chávez  
 
Dilluns 3 juny 
Uruguai, memòria de l’exili. Projecció de ‘Secretos de lucha’ 
19:30h 
 
Primera de les dues sessions dedicades a la memòria de la segona generació 
de l’exili uruguaià. 
 
Projecció del documental Secretos de lucha , de Maiana Bidegain . El film 
recull el testimoni de la filla d’uns exilats uruguaians a la recerca de la veritat 
sobre què els hi va succeir als seus familiars durant la dictadura militar a 
l’Uruguai. 
 
Maiana Bidegain , directora del film, i el seu pare i protagonista del documental, 
Jean Paul Bidegain , estaran presents en la sessió. 
 
Més informació a www.secretosdelucha.com 
 
Dimarts 4 
Edson Lechuga amb si mateix 
20:00h 
 
L’escriptor mexicà Edson Lechuga  (Pahuatlán de Valle, Puebla, 1970) 
interpreta textos de la seva última obra, soledad.piedra , un dels 10 
guanyadors del premi Cosecha Eñe de 2012. L’autor també comparteix amb el 
públic el seu particular –i hilarant– Manual per a aspirants a la residència 
europea. 
 
Edson Lechuga  també ha publicat Llovizna, 72 Migrantes, Elefantes y 
Papalotes,  Luz de luciérnagas i gotas.de.mercurio, elegida com la millor 
novel·la del 2012 pel periodista Sergio González, distingit recentment amb el 
VIII Premi Casa Amèrica Catalunya a la Llibertat d’Expressió a Iberoamèrica. 
 
Ha col·laborat a revistes com ara Quimera, Letras Libres, Lateral, El viejo topo, 
Clarín, Número Cero i Pie Izquierdo, així com amb els diaris El País, La 
Jornada, El Universal i El Periódico de Catalunya. Actualment escriu una 
columna mensual a la revista digital MEXBCN. 
 
Dimecres 5 juny 
Mostra ‘Una mirada al Sur’: curtmetratges peruans 
19:00h 
 
Quarta i penúltima sessió de la mostra de cinema peruà Una mirada al Sur . En 
aquesta ocassió, els curtmetratges són els protagonistes. 
 



Programa: 
 
Projecció fotogràfica de Lorena Tord  (20’) 
Projecció d’una selecció de 11 curtmetratges a càrrec del col·lectiu DocuPerú: 
Medios que conmueven  
 
Diàleg posterior amb Alba Pascual Benlloch , membre de DocuPerú: Medios 
que conmueven . 
 
Divendres 7 juny 
Mostra ‘Una mirada al Sur’: ficció peruana 
19:00h 
 
Sessió final de la mostra de cinema peruà Una mirada al Sur , dedicada en 
aquesta ocassió a la ficció. 
 
Programa: 
 
Projecció fotogràfica d’Alfredo “El Malas”  (20’) 
 
Projecció de Lima  (2012, 9’), de Dennis Perinango . 
 
Projecció d’Octubre  (2008, 83’), de Daniel  i Diego Vera . 
 
Col·loqui amb el director Diego Vera . 
 
Concert de cloenda a càrrec de Gaddafi Núñez. 
 
Dilluns 10 juny 
Presentació de l’informe del PNUD sobre drets indígenes 
19:30h 
 
Ferran Cabrero , expert regional del Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD) , presenta l'estudi Ciutadania intercultural. 
Aportacions des de la participació política dels po bles indígenes a 
Llatinoamèrica , sobre la participació política i electoral indígena a Mèxic, 
Guatemala, Nicaragua, Equador, Perú i Bolívia. 
 
Aquest informe ha estat presentat a la darrera sessió del Fòrum Permanent per 
a les Qüestions Indígenes de Nacions Unides (Nova York, maig de 2013) i 
proposa fer operatiu el concepte de ciutadania intercultural. 
 
Dimarts 11 juny 
Presentació de llibre: Poesia de María Mercedes Carranza 
20:00h 
 
Presentació del llibre María Mercedes Carranza. Poesía reunida & 19 
poemas en su nombre a càrrec de Luz Eugenia Sierra , editora del llibre, 
Anabel Torres , poeta, i l’acadèmica Helena Usandizaga . 
 



La bogotana María Mercedes Carranza (1945-2003) va ser la poeta més 
coneguda dels anys setanta a Colòmbia. María Mercedes Carranza. Poesía 
reunida & 19 poemas en su nombre conté tota la seva obra poètica: els cinc 
llibres publicats i cinc poemes del seu llibre inacabat Los placeres 
verdaderos . 
 
El llibre també inclou textos d’escriptors de diverses generacions i nacionalitats 
dedicats a la seva figura. 
 
Dimecres 12 juny 
Concert de Lorena Astudillo 
20:00h 
 
Concert de Lorena Astudillo, una de les veus més destacades i reconegudes 
de la música folklòrica de l’Argentina. 
 
En aquest el seu primer concert a Barcelona, Astudillo retrà un càlid tribut a 
grans creadors com Cuchi Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, Falú, Ariel 
Ramírez o Mercedes Sosa entre d’altres. 
 
Lorena Astudillo actuarà acompanyada per Pablo Cruz a la percussió, Sergio 
Menem a la guitarra i Pablo Giménez a la flauta. 
 
Dijous 13 juny 
Homenatge a Chavela Vargas 
20:00h 
 
Acte d’homenatge a la cantant mexicana Chavela Vargas amb motiu del 
proper primer aniversari de la mort d’una dona que va forjar un mite llatí i que 
va conquerir amb la seva música ambdues ribes de l’Atlàntic. 
 
La cantant Martirio i el periodista Mingus B. Formentor glosaran la figura de 
Vargas, a l’igual que la cantautora colombiana Marta Gómez , qui també 
protagonitzarà una intervenció musical. 
 
Durant l’acte es projectaran seqüències de El ruiseñor y la noche , del 
realitzador mexicà Rubén Rojo , documental sobre Chavela Vargas i la seva 
relació amb Federico García Lorca que s’estrenarà pròximament a Barcelona. 
 
Hi col·laboren el Consolat General de Mèxic a Barcelona i Mago production . 
 
Divendres 14 juny 
Concert de Verônica Ferriani al Palau de la Música 
21:00h 
 
Concert gratuït de la cantant brasilera Verônica Ferriani al Palau de la Música 
Catalana . Entrades a disposició del públic (2 per persona) a Casa Amèrica 
Catalunya (laborables, de 11:00 a 13:00 hores). 
 
Verônica Ferriani està considerada una de les millors veus de la música 



brasilera actual i aquest és el primer cop que actua a l’estat espanyol. Ho farà 
acompanyada de sis músics, en el marc del projecte Artista Visitante 2013 que 
impulsen l’Ambaixada del Brasil a Espanya i la Fundació Cultural Hispano 
Brasilera (FCHB) amb el patrocini especial d’Abertis . 
 
Gratuït. Cal recollir prèviament l’entrada a Casa Amèrica Catalunya 
(c/ Còrsega, 299. De 11 a 13 hores), Consolat del Brasil a Barcelona 
(Diagonal 468. De 15 a 17 hores) o Cambra de Comerç Brasil-Catalunya 
(Diagonal, 433 bis. De 11 a 13 hores) 
 
Dilluns 17 juny 
Documental: ‘Los héroes de Miramar’ 
19:30h 
 
Projecció del documental 1.533 Km hasta casa. Los héroes de Miramar , de 
Laureano Clavero . 
 
A 30 anys de la Guerra de les Malvines, vuit excombatents de la ciutat 
argentina de Miramar expliquen com era la seva vida abans i després del 
conflicte armat. Històries de guerra s’entrellacen amb el drama de la 
postguerra.  
 
Posterior debat amb el director, Laureano Clavero  
 
Dimarts 18 juny 
Tornar a mirar la revolució mexicana, per Evelyne Sánchez 
19:30h  
 

La revolució mexicana revisitada a partir de la mic roanàlisi , conferència de 
la Doctora en Història de la Universitat de Tolosa (França), Evelyne Sánchez . 
 
En la seva exposició, Sánchez  proposa una revisió dels paràmetres clàssics 
que expliquen la revolució mexicana de fa cent anys. A partir de l’observació 
dels primers moviments de la insurrecció a la regió de Puebla-Tlaxcala, la 
historiadora es pregunta quins van ser els recursos dels camperols per revoltar-
se en front d’empresaris, terratinents i autoritats  
 
Dimecres 19 juny 
Presentació de llibre: ‘El funeral de Neruda’ 
20:00h 
 
Presentació del llibre El funeral de Neruda (Edizione Claudiana, 2013), de 
Renzo Ricco  i Luis Sepúlveda . 
 
El funeral de Pablo Neruda, pocs dies després del cop militar a Xile al 1973, va 
convocar una multitud tot i el toc de queda. El comiat al poeta es va convertir 
en una manifestació de masses en contra del naixent règim dictatorial. Un acte 
d'amor cap el Premi Nobel de Literatura que l'escriptor xilè Luis Sepúlveda  i el 
director de teatre italià Renzo Sicco  recullen a El funeral de Neruda . 



 
Carles Cereceda , director de l’Escola Pia de Sitges, parlarà del llibre amb 
Renzo Ricco , un dels seus autors. 
Activitat emmarcada dins de la programació que commemora el 40 aniversari 
del cop militar a Xile.  
 
Amb la col·laboració del Centre Salvador Allende  de Barcelona. 
 
Dijous 20 juny 
Presentació de llibre: ‘Ideas certeras - Idees encertades’ 
20:00h 
 
Presentació de Ideas certeras – Idees encertades , antologia de relats curts 
publicada per l'Associació d'Escriptors Tirant lo Blanc .  
 
El llibre recull contes escrits a banda i banda de l'Atlàntic per autors mexicans i 
catalans. Aquesta edició bilingüe, català/castellà, és presentada en format 
capicua. 
 
Divendres 21 juny 
Uruguai, memòria de l’exili. Projecció de ‘Historia chiquita 
que cruza un océano’ 
19:30h 
 
Segona sessió dedicada a la memòria de l’exili a l’Uruguai amb projecció del 
film Historia chiquita que cruza un océano , de Sesi Bergeret . 
El documental és la història d’una parella de joves que surt del seu país, 
l’Uruguai, quan al 1972 la imposició de la dictadura militar era imminent. Un 
viatge de final de carrera amb destinació temporal a Barcelona i una narradora: 
una nena que descobrirà la història dels seus pares arran les cartes del viatge 
amb la que configura la seva identitat com a filla d’immigrants. 
 
Hi seran presents la directora del film, Sese Bergeret, i els seus pares. 
 
Dimarts 25 juny 
Altar veneçolà a Sant Joan Baptista 
19:30h  
 
En el marc de la celebració caribenya del canvi d'estació meteorològica, 
instal·lació d'un altar veneçolà en honor a Sant Joan Batista  i projecció de la 
pel·lícula Tambores de agua, un encuentro ancestral , de Clarissa Duque . 
 
Aquest altar a Sant Joan permetrà apropar-se a la màgia de la religiositat 
popular del Carib i al prominent paper de la dona en aquesta festa. 
 
Activitat organitzada per Dayon Moiz - Curare Asociación Cultural , amb la 
col·laboració de la Federació d’Associacions Americanistes de Catalunya  
(Fasamcat) i Casa Amèrica Catalunya  i la participació del Consolat General 
de la República Bolivariana de Veneçuela a Barcelon a. 



 
 
 
Dimecres 26 juny 
Presentació de llibre: l’americanisme català de la Revista 
MERCURIO, de Gabriela Dalla-Corte 
19:30h  
 
Presentació del llibre Cultura y negocios: el americanismo catalán de la 
Revista Comercial Ibero-Americana MERCURIO (Barcelo na, 1901-1938), de 
la historiadora Gabriela Dalla-Corte Caballero . 
 
Participen l’autora del llibre, Gabriela Dalla-Corte Caballero , i Núria Altarriba , 
de la Biblioteca de Catalunya. 
 
El llibre descriu la història de la Revista Comercial Ibero-Americana 
MERCURIO, la publicació barcelonina que va sortir a la llum el desembre de 
1901, poc després de la pèrdua de les darreres colònies (Cuba, Puerto Rico i 
Filipines), i que va deixar d’aparèixer a mitjans del 1938, en plena Guerra Civil 
a Espanya. 
 
Dijous 27 juny 
Arxiu i Dictadura a l’Amèrica Llatina 
19:00h 
 
Presentació del Projecte d’organització i accés als documents i arxi us dels 
règims repressius d’Iberoamèrica , iniciativa d’Arxivers Sense Fronteres .  
 
El projecte es va iniciar al 2005 amb l’objectiu d’identificar, localitzar, recuperar, 
organitzar i fer accessibles els fons documentals o arxius amb informació sobre 
els abusos dels governs de les dictadures militars de països iberoamericans. 
Actualment és desenvolupat per Arxivers sense Fronteres  d’Espanya, 
Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Equador, Mèxic, Perú i Uruguai. 
 
Activitat organitzada per Arxivers sense Fronteres . 
 
Divendres 28 juny 
Poesia nicaragüenca: Nicasio Urbina 
19:30h 

 
L'escriptor nicaragüenc i professor a Ohio (EUA), Nicasio Urbina , parla sobre 
la poesia del seu país i la seva proximitat als grans poetes nicaragüencs 
Ernesto Cardenal, Claribel Alegria, Pablo Antonio Quadra, José Coronel 
Urtecho i Carlos Martínez Rivas.  
 
Presenta l'acte el poeta cubà Rodolfo Hasler . 
 
 
 



 
 
 
Dilluns 1 juliol 
Indígenes i medi ambient: projecció d’À margen do Xingu, 
vozes nao consideradas 
19:30h 
 
Primera sessió del cicle Indígenes i media ambient amb projecció del 
documental À margen do Xingu, vozes nao consideradas , de Damià Puig . 
Tot seguit, el director Arturo Hortas parlarà del seu projecte de documental 
Arara, primer encuentro . 
 
À margen do Xingu, vozes nao consideradas explica l'impacte 
socioambiental de la construcció d'una central hidroelèctrica a Belo Monte 
(Brasil). 
 
Les poblacions de la vora del riu Xingú hauran de canviar les seves vides. 
A continuació, Arturo Hortas presenta el projecte de documental al Brasil 
Arara, primer encuentro , sobre el primer contacte entre el poble arara i 
l'indigenista Sydney Possuelo. 
 
Organitzen: Casa Amèrica Catalunya i EJOLT (Environmental Justice 
Organisations, Liabilities and Trade). 
 
Dimarts 2 juliol 
Indígenes i medi ambient: projecció de ‘Cerro de Pasco’ i 
debat 
19:30h 
 
En el marc del cicle Indígenes i medi ambient , projecció del documental 
Cerro de Pasco , de Diego i Álvaro Sarmiento , sobre l’impacte d’una 
explotació minera al Perú. Posterior debat amb els experts de l’organització 
EJOLT, Beatriz Rodríguez Labajos i Arturo Hortas . 
 
Cerro de Pasco narra com dia a dia els habitants de Pasco (Perú) pateixen 
l'impacte l'explotació minera intal·lada a un turó de l’urbs: plom a la sang, 
explosions de TNT... Per tal que la companyia segueixi extraient recursos, els 
80.000 habitants de la ciutat han de ser reallotjats. 
 
Organitzen: Casa Amèrica Catalunya i EJOLT (Environmental Justice 
Organisations, Liabilities and Trade). 
 
Dimecres 3 juliol 
Indígenes i medi ambient: projecció de ‘A la sombra del 
Moai’ 
19:30h 
Tercera i darrera sessió del cicle de documentals sobre indígenes i media 
ambient a Llatinoamèrica amb projecció de A la sombra del Moai, de Lorenzo 



Moscia , un recorregut per l’illa de Pasqua menys coneguda. 
 
Amb A la sombra del Moai , el fotògraf italià Lorenzo Moscia mostra a través 
d'un registre que dura 12 anys (1997-2009) com una família de Pasqua 
aconsegueix sortir de la pobresa gràcies a les seves conviccions i 
perseverança. En paral·lel, enregistra la passió d'un poble per reconstruir el seu 
passat arqueològic i les demandes de major autonomia de Xile. 
 
El film ha rebut premis a certàmens com el Latino Film Festival de Bèlgica; el 
Festival de Cinema de Viña del Mar, el Festival de Cinema Patagonia-Aysen i 
el Festival Internacional de Documentals de Santiago FIDOCS. 
 
Dijous 4 juliol 
Presentació de llibre: ‘Noroeste, la historia del hombre que 
viajó hasta el fin del mundo’ 
19:30h 
 
L’escriptor i periodista Héctor Oliva Camps presenta el seu nou llibre 
Noroeste, la historia del hombre que viajó hasta el  fin del mundo (Editorial 
Espasa, 2013). 
 
Basat en fets reals, Noroeste, la historia del hombre que viajó hasta el  fin 
del mundo novel·la la gran incògnita que durant 300 anys van suposar els 
milers de quilòmetres de terreny sense explorar al continent americà, des del 
sud de Califòrnia fins a l’extrem nord d’Alaska. 
 
Divendres 5 juliol 
Concert del cantautor xilè Manuel García 
20:00h 
 
Concert del músic xilè Manuel García , considerat un dels cantautors actuals 
més importants de l’Amèrica Llatina. 
 
Manuel García és el músic xilè més escoltat i premiat dels darrers anys i és 
considerat per molts el més destacat exponent de la cançó xilena actual. 
García dóna continuïtat a La nova cançó xilena de Violeta Parra, Víctor Jara, 
Inti Illimani i Quilapayun amb la seva particular manera de fusionar rock, pop i 
folklore en les seves composicions, on hi destaquen les seves dots poètiques i 
el seu compromís social. 
 
Dimarts 9 juliol 
Medellín Creativa: iniciatives comunitàries i projectes 
emergents 
19.00h 
 
Presentació de l’audiovisual Medellín Creativa  i dels llibres: Cultura i espai 
públic en acció   i Medellín Creativa: vuit experiències culturals 
comunitàries . 
 



Cultura i espai públic en acció  recull les ponències de les V Jornades 
Internacionals Ciutats Creatives celebrades a Medellín (Colòmbia) a l’octubre 
de 2012. Medellín Creativa: vuit experiències culturals comu nitàries  
presenta vuit iniciatives comunitàries i projectes emergents a Medellín.   
 
Intervenen Antoni Traveria , director general de Casa Amèrica Catalunya; 
Felip Roca , director de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional de 
l’Ajuntament de Barcelona; Christine Piquemal , coordinadora de les Iniciatives 
Metropolis de l’Associació Mundial de les Grans Metròpolis; Joan Gonzàlez , 
director de DocsBarcelona i de Paral·lel 40, i Fèlix Manito , president i director 
de la Fundació Kreanta. 
 
Els assistents rebran un exemplar del llibre Medellín Creativa: vuit 
experiències culturals comunitàries . Es prega confirmació d’assistència a: 
info@catedramedellinbarcelona.org 
 
Dijous 11 juliol 
Dansaires de Tisores: de la saviesa prehispànica a la dansa 
19:30h 
 
Actuació dels Dansaires de Tisores peruans Joel Henry Lifoncio,   
Jordan R. Lifoncio i Rómulo Lifoncio amb l’arpista Darío Lifoncio i el 
violinista Crisóstomo Santana . Dirigeix Rómulo Lifoncio .  
 
La dansa de les tisores és una dansa indígena originària d’Ayacucho, Perú. 
S’anomena d’aquesta manera per les tisores que els dansaires duen a la mà 
dreta, les quals entrexoquen mentre ballen. Originàriament, l’anomenaven 
Supaypa Wasin Tusuq, el dansaire a la casa del diable, en alusió a les proves 
que els ballarins executen durant la seva intervenció.   
 

Al 2010, la dansa de les tisores va ser reconeguda per la UNESCO com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.  
 
Enric Miró , del Museu Etnològic de Barcelona, presenta i comenta la sessió.  
 
Divendres 12 juliol 
Presentació de llibre: ‘Lo fugaz en el Park Güell’ 
20:00h  
 
Mariano Pesín , dramaturg argentí radicat a Barcelona, presenta el seu treball 
fotogràfic Lo fugaz en el Park Güell , realitzat al Park Güell  entre agost de 
2010 i setembre de 2012.  
 
Havent treballat com a informador turístic d’aquest espai monumental, l’autor 
coneix cadascun dels seu racons i n’ha retratat el moviment incessant de les 
persones, de totes les edats i ètnies que, juntes, dibuixen un trencadís humà.   
 
 
 
 



 
 
Dilluns 15 juliol 
Mecal Xile, mostra de curtmetratges llatinoamericans (1) 
19:30h  
 
Passi d’una selecció dels films més destacats de la Mostra Llatinoamericana 
de Curtmetratges Mecal Xile , la primera edició del qual es va celebrar al 
novembre del 2012 a les ciutats de Santiago i Viña del Mar. (primera sessió). 
 
Projecció dels films Verbenas , Muñecas , Un juego absurdo , No hay pan , “I” 
miss Garrison , Keyla y Keysy: La vaca , Marea, “Ayer” Sergio Lagos .  
 
Dimarts 16 juliol 
Mecal Xile, mostra de curtmetratges llatinoamericans (2) 
19:30h 
 
Segona i darrera sessió de projecció dels films més destacats de la Mostra 
Llatinoamericana de Curtmetratges Mecal Xile , la primera edició del qual es 
va celebrar al novembre de 2012 a les ciutats de Santiago i Viña del Mar. 
 
Projecció dels films Mi turno , La ducha , Apócrifo , Ay, Mamita, Mamita , 
Abelardo , Síntesis de amor orgánico , La mina de oro , La isla de los 
muertos , “Loca” Chico Trujillo . 
 
Dimecres 17 juliol 
Mirades d'aquí i d'allà: col�loqui entre creadors colombians i 
catalans  
19:00h 
 
Creadors colombians i catalans narren les experiències viscudes als respectius 
països d'acollida. Participen els artistes Lili Colombia , Carlos Muñoz  , 
Alexander Yaya Moreno  i Luis Miguel Pardo . Modera el poeta i escriptor 
Pedro Felipe Ortiz.  
 
En el marc d'aquest acte que obre la Setmana Cultural de la Federació 
d'Associacions de Colombians a Catalunya (FEDASCAT) , també s'instal·la 
Tic Tac, el llibre del temps , instal·lació de l'artista colombiana Yolanda 
Botero .  
 
Activitat organitzada per la Federació d'Associacions de Colombians a 
Catalunya (FEDASCAT)  amb la col·laboració del Consolat General de 
Colòmbia a Barcelona  i Casa Amèrica Catalunya .  
 
Dijous 18 juliol 
Xerrada ‘La teva vida importa: viu-la sense violència’ 
18:30h 
 



L’experta en qüestions de violència de gènere Úrsula Santa Cruz  i membres 
dels Mossos d’Esquadra  analitzen la violència en les relacions de parella i les 
conseqüències personals, familiars i socials; donen a conèixer serveis i 
recursos locals i n’informen dels procediments per denunciar un cas de 
violència. 
 
Activitat organitzada pel Consolat del Perú a Barcelona  amb el propòsit de 
contribuir a la sensibilització social davant d’aquesta problemàtica. 
 
Col·labora Plataforma Q’Atary Perú . 
 
Dimarts 23 juliol 
Les investigacions arqueològiques al Perú 
19:30h  
 
En el marc de les activitats culturals per commemorar el 50è aniversari del 
Centre Peruà de Barcelona (CPB) , conferència sobre les investigacions 
arqueològiques al Perú, a càrrec de l'arqueòleg Pedro Ibérico .  
 
Posteriorment, recital de música llatinoamericana, i peruana en particular, amb 
el xilè Eulogio Dávalos , l'argentí Juan Ramón Roldán  i el conjunt de música 
peruana Hermanos Buenaño .  
 
Presenta l'acte Alicia Amat y León . 
 
Organitzen: Comitès d'activitats del Centre Peruà de Barcelona . 
 
Dimecres 24 juliol 
Perú, l'Amèrica Llatina i la crisi econòmica a Europa 
19:30h 
 
Segon dia dedicat a commemorar el 50è aniversari del Centre Peruà de 
Barcelona (CPB) , amb un debat sobre el Perú, l'Amèrica Llatina i la crisi 
econòmica al Europa . 
 
L'acte comptarà amb la participació de professors de Dret Constitucional de la 
Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hi 
intervindran un representant de Metges sense Fronteres (MSF) i el sociòleg i 
periodista peruà Rafael Drinot. 
 
Organitzen: Comitès d'activitats del Centre Peruà de Barcelona . 
 
Dijous 25 juliol 
Altres tangos: concert de Sandra Rehder 
20:00h 
 
Concert inaugural del III Festival de Tango Barcelona, Gardel, Buenos Air es 
a càrrec de Sandra Rehder amb Gustavo Battaglia i Silvio Zalambani  
 



El duert format per la cantant Sandra Rehder  i el guitarrista Gustavo Battaglia  
continua conservant –des de l’ofici i la l’experiència– el profund llenguatge del 
tango argentí. En aquesta ocasió actuen acompanyats pel saxofonista italià 
Silvio Zalambani .  
 
La proposta musical inclou temes clàssics del gènere en versions cantades i 
instrumentals com ara El corazón al sur, El último café, El día que me quieras, 
Nada, Vuelvo al sur, Apología tanguera, El Porteñito, Oblivion, entre altres. 
 
Dilluns 9 setembre 
Inauguració exposició 'Lletres de Xile' 
18:00h. Acte institucional no obert al públic 
20:00h  Apertura al públic 
 
Ferran Mascarell , conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
inaugura l'exposició Lletres de Xile , sobre l'abast i transcendència de la 
literatura produïda en aquest país.  
 
Lletres de Xile  té com a fil argumental 18 cites literàries, totes elles referides al 
territori xilè, d’escriptores i escriptors d’aquest país. Les acompanyen quaranta 
retrats –la majoria dels quals realitzats per Raúl Hernández en la mostra 
Escritores chilenos por España – dels autors seleccionats. Unes imatges que 
es completen amb peus de foto on els mateixos protagonistes s’autodefineixen.  
 
Hi són, entre d’altres, des de Vicente Huidobro , Gabriela Mistral,  Pablo 
Neruda , Gonzalo Rojas , Nicanor Parra , Jorge Edwards  o José Donoso  als 
més contemporanis Roberto Bolaño , Luís Sepúlveda,  Raúl Zurita , Isabel 
Allende , Antonio Skármeta  o Elicura Chihuailaf . 
 
L'exposició també la formen una obra plàstica interactiva sobre el territori literari 
xilè, de Javiera Pintocanales , i els projectes MapaLiterari de Santiago  i 
Traço la meva ciutat . 
 
Lletres de Xile  està organitzada de forma conjunta per la Fundación Chile-
España , el Ministeri de Relacions Exteriors de Xile , l'Ambaixada de Xile a 
Espanya  i Casa Amèrica Catalunya . 
 
Lletres de Xile  té el suport d’AGBAR, ABERTIS i la Diputació de Barcelona . 
 
Dimarts 10 setembre 
Documental: ‘Salvador Allende’, de Patricio Guzmán 
19:30h 
 
Projecció del documental Salvador Allende  (Xile, 2004, 100’), de Patricio 
Guzmán .  
 
Premiat en divesos i prestigiosos festivals internacionals de cinema, el film de 
Patricio Guzmán  recorda el somni radiant que va viure la generació de 



l’expresident Salvador Allende, on utopia i política eren sinònims. La pel·lícula 
ofereix un espai de reflexió personal a la vegada que històrica. 
 
 
Dimecres 11 setembre 
Homenatge a Salvador Allende 
10:30h 
 
Un any més, la plaça barcelonina que duu el nom del que fora president de Xile 
és el punt de trobada dels ciutadans que li volen retre homenatge.  
 
Conduït per l’actor Jaume Comas , en l’acte d’enguany hi haurà un parlament 
de l’exfiscal Anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo .  
 
Com és habitual, també s’escoltaran les darreres paraules pronunciades per 
Allende des de l’assetjat Palacio de la Moneda i es durà a terme una ofrena 
floral al bust del mandatari xilè que presideix aquest espai públic. 
 
Dijous 12 setembre 
El cop d’estat vist des de Xile 
20:00h  
 
Taula rodona El cop d’estat vist des de Xile  amb testimonis d’excepció que 
van viure en primera línia els fets de l’11 de setembre del 1973. 
 
Intervenen l’urbanista i professor universitari Jordi Borja  i el sociòleg i escultor 
Jaume Rodri , tots dos residents a Santiago de Xile quan es va produir el cop 
d’estat militar, i Óscar Soto , metge personal de l’aleshores president de Xile, 
Salvador Allende.  
 
Divendres 13 setembre 
Documental: ‘El edificio de los chilenos’ 
19:30h  
 
Projecció del documental El edificio de los chilenos  (Xile, França, Cuba, 
Holanda. 2010. 95’), de Macarena Aguiló . 
 
A finals dels anys 70, els militants del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) exiliats a Europa van tornar a Xile per lluitar clandestinament contra la 
dictadura. Molts d’aquests militants tenien fills que no podrien endur-se. Per a 
aquests fills va néixer el Proyecto Hogares, un espai de vida comunitària que 
va reunir prop de 60 nens que van ser cuidats per 20 adults anomenats Padres 
Sociales. 
 
Dilluns 16 setembre 
Lectura dramatitzada: 'Pablo Neruda viene volando' (1ª sessió) 
20:00h 
  



Lectura dramatitzada de Pablo Neruda viene volando , obra del dramaturg xilè 
Jorge Díaz  sobre la vida del Premi Nobel de Literatura.  
 
Aquesta escenificació retrata la vida de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, 
els seus inicis poètics, els dubtes, les pors i contradiccions, la seva malaltia i 
mort a l’Illa Negra 40 anys enrera. Les dones de Pablo Neruda , la seva poesia 
i opció política són els pilars bàsics de Pablo Neruda viene volando . 
 
Adaptació i direcció a càrrec del cubà Alfredo Alonso . Actors: Joaquín Daniel, 
Alicia González, Abril Hernández, Eloi Benet, Anna Casas, Rodrigo García, 
Martin Brassesco i Cristina Osorno. 
 
Activitat organitzada de forma conjunta per l'Agència Espanyola de 
Cooperació al Desenvolupament (AECID)  i Casa Amèrica Catalunya . 
 
Dimecres 18 setembre 
Presentació de llibre: 'Allende. La biografía' 
19:00h  
 
Presentació del llibre Allende. La biografía , de Mario Amorós . A més de 
l’autor, intervenen Xavier Muntanyà , periodista; Eulogio Dávalos , músic; 
Ernest Folch , director editorial d’Ediciones B i Antoni Traveria , director 
general de Casa Amèrica Catalunya. 
 
A 40 anys del cop d'estat que va enderrocar al Govern constitucional de Xile, 
Allende. La biografía , publicat per Ediciones B,  traça la trajectòria política 
d'una de les personalitats més universals del segle XX i dibuixa la seva 
semblança humana penetrant en la vida familiar, les relacions d'amistat i els 
costums quotidians de Salvador Allende, tràgicament mort l’11 de setembre del 
1973 quan defensava la legalitat des del Palacio de la Moneda. 
 
Dijous 19 setembre 
Llegint Pablo Neruda, escoltant Víctor Jara 
20:00h 
 
Homenatge al poeta Pablo Neruda i al músic Víctor Jara  amb motiu del 40è 
aniversari de la mort de tots dos.  
 
Intervenen Eulogio Dávalos , mestre xilè de guitarra clàssica que va col·laborar 
amb Víctor Jara en nombrosos recitals, i els actors catalans Jaume Comas  i 
Enric Majó . 
 
El públic pot prendre part activa en l’activitat tot recitant poemes seleccionats 
de Pablo Neruda , una experiència que ja va obtenir una magnífica resposta el 
novembre de 2009 amb la convocatòria Poemes per fer-los nostres dedicada 
aleshores al poeta i escriptor uruguaià, Mario Benedetti. 
 
Divendres 20 setembre 



Lectura dramatitzada: 'Pablo Neruda viene volando' (2ª sessió) 
20:00h 
  
Segona sessió de la lectura dramatitzada de Pablo Neruda viene volando , 
obra del dramaturg xilè Jorge Díaz  sobre la vida del Premi Nobel de Literatura.  
 
Aquesta escenificació retrata la vida de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, 
els seus inicis poètics, els dubtes, les pors i contradiccions, la seva malaltia i 
mort a l’Illa Negra 40 anys enrera. Les dones de Pablo Neruda , la seva poesia 
i opció política són els pilars bàsics de Pablo Neruda viene volando . 
 
Adaptació i direcció a càrrec del cubà Alfredo Alonso . Actors: Joaquín Daniel, 
Alicia González, Abril Hernández, Eloi Benet, Anna Casas, Rodrigo García, 
Martin Brassesco i Cristina Osorno. 
 
Activitat organitzada de forma conjunta per l'Agència Espanyola de 
Cooperació al Desenvolupament (AECID)  i Casa Amèrica Catalunya . 
 
Dimecres 25 setembre 
Debat: L’acollida catalana de l’exili xilè 
20:00h 
 
Taula rodona L’acollida catalana de l’exili xilè  sobre l’impacte que va tenir en 
la societat catalana catalana el cop d’estat a Xile de l’11 de setembre del 1973 i 
com aquesta es va organitzar per acollir als exiliats d’aquest país 
llatinoamericà. 
 
Intervenen Josep Ribera , Xesca Munt i  Josep Lluís Vergara , membres 
d’Agermanament, col·lectiu que va organitzar l’acollida, i Lorenzo Vilches  i 
Gabriel Brncic , exilats xilens a Catalunya.  
 
Dijous 26 setembre 
Documental: ‘La memòria de la música’, de Feliu Ventura 
19:30h  
 
Projecció del documental La memòria de la música , un recorregut del 
cantautor valencià Feliu Ventura  pels escenaris de la memòria històrica 
d’Uruguai, Argentina i Xile a partir de la música de Víctor Jara i de la cançó 
popular del Con Sud d’Amèrica.  
 
El documental, amb guió i direcció del propi Feliu Ventura , combina 
entrevistes, actuacions en directe i visites a espais històrics i de memòria a 
partir de la Biennal Catalunya/Uruguai impulsada pel Festival BarnaSants. 
 
Presenta el documental Feliu Ventura . 
 
Sobre el documental: http://www.youtube.com/watch?v=1VT0fKlvzNk 
 
Divendres 27 setembre 



Documental: ‘Salvador Allende’, de Patricio Guzmán (2ª sessió) 
19:30h 
 
Projectem de nou el documental Salvador Allende  (Xile, 2004, 100’), de 
Patricio Guzmán , tot responent a la gran demanda de públic i atenent al 
compromís adoptat el passat dia 10, en la primera projecció del film.  
 
Premiat en divesos i prestigiosos festivals internacionals de cinema, el 
documental de Patricio Guzmán  recorda el somni radiant que va viure la 
generació de l’expresident Salvador Allende, on utopia i política eren sinònims. 
La pel·lícula ofereix un espai de reflexió personal a la vegada que històrica. 
 
Dilluns 30 setembre 
Monòleg: 'Carta oberta al dictador' 
20:00h 
 
Monòleg Carta oberta al dictador , interpretat per Lola González Manzano i 
basat en el text Carta oberta a Pinochet, de Marco Antonio De la Parra. 
 
Aquest monòleg retrata al Xile sotmès a la dictadura de Pinochet i narra la 
quotidianitat d’aquells que si bé no han estat perseguits, torturats o obligats a 
fugir han viscut dia rere dia l'opressió. Emergeix així la realitat desconeguda de 
milions de persones que han tastat el significat de la paraula por. 
 
Escenificació amb producció de la companyia italiana Assemblea Teatro. 
Adaptació de Renzo Sicco . Direcció a càrrec de Lino Spadaro . 
 
Dimarts 1 octubre 
‘Salón Perú 2013’: Perú, destinació de noves inversions 
19:00h 
 
Conferència Perú com a destinació de noves inversions: recomana cions 
pràctiques per aconseguir l’èxit , a càrrec de Miguel Esteve , consultor extern 
del Salón Perú i expert en la regió de l’Amèrica Llatina. 
 
En només cinc anys, el Perú ha canviat de forma radical la seva economia. El 
continu creixement del seu Producte Interior Brut (PIB) ha convertit el país en 
destinació preferent d’inversions estrangeres. Miguel Esteve n’orientarà en 
aquest àmbit empresaris, emprenedors i públic en general. 
 
La sessió clourà a les 20:30 hores amb l’Acte de lliurament dels premis del 
Salón Perú 2013 . Els guardons reconeixen la trajectòria de diversos actors 
nacionals i internacionals en la difusió dels valor s de la cultura peruana. 
 
 
Dilluns 7 octubre 
Jornada Defensors i Defensores dels Drets Humans  
A partir de 10:30h 
 



En el marc de la trobada Ciutats Defensores dels Drets Humans , Casa 
Amèrica Catalunya acull la jornada Defensors i defensores dels Drets 
Humans: Exigint justícia i llibertat  per donar a conèixer i recolzar la tasca 
d’aquests activistes. 
 
Ciutats Defensores dels Drets Humans  és un projecte conjunt de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat , la Comissió Catalana d’Ajuda als 
Refugiats (CEAR) , l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)  en el 
qual hi participen d’altres 10 municipis catalans, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Transports 
Metropolitans de Barcelona i Casa Amèrica Catalunya.  
 
El propòsit principal de la iniciativa és millorar el coneixement, promoció i 
defensa dels Drets Humans i difondre la tasca dels Defensors i Defensores dels 
Drets Humans -figura reconeguda per Nacions Unides- ajudant d’aquesta 
manera a la seva protecció. 
 
Intervencions: 
 
10:30h Inauguració de la jornada. 
 
11:00h: Defensors de Drets Humans: una perspectiva global d es del dret 
internacional , per Jaume Saura , president IDHC. 
 
11:30h Defensors de Drets Humans: una perspectiva des de l ’activisme , 
per Edurne de la Hera , responsable de l’Àrea de Defensors de Drets Humans 
de la Secció Espanyola d’Amnistia Internacional (SE.AI) 
 
12:00h La situació dels defensors dels Drets Humans als pa ïsos àrabs , 
amb Idagja Lachgaré , defensora saharaui, i Jordi Baltà , coordinador del 
Programa del Nord d’Àfrica de SE.AI 
 
13:00h La situació dels defensors dels Drets Humans a Amèr ica , amb Luis 
Alberto Higuera , director DD HH de la Contraloria de Colòmbia i Estela de 
Carlotto , presidenta de l’Associació Abuelas de Plaza de Mayo de l’Argentina.  
 
15,30h  La situació  dels defensors de drets humans a Àfric a per James 
Torh, defensor de Libèria, i Itziar Ruiz Jiménez , professora de la UAM i 
coordinadora del Grupo de Estudios Africanos. 
 
16,30h La situació dels defensors de drets humans a Europa  per Alma 
Masic , defensora bosniana, i Carmen Claudín , investigadora del CIDOB. 
 
17,30h Conclusions i cloenda. 
 
19,30h Inauguració exposició fotogràfica Defensores , de Sofía Moro.  
Espai Mercè Sala . Parada de metro Diagonal. Barcelona  
 
NOTA: Per participar en la jornada Defensors i defensores dels Drets 
Humans: Exigint justícia i llibertat cal inscriure’s (gratuït) a 



http://ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com o enviant un correu  
electrònic a gestio@idhc.org 
 
 
 
 
 
Dilluns 7 octubre 
Presentació llibre: ‘Laura. Vida y militancia de Laura 
Carlotto’  
18:00h 
 
Estela Barnes de Carlotto , presidenta de l’Associació Abuelas de Plaza de 
Mayo de l’Argentina, presenta el llibre Laura . Vida y militancia de Laura 
Carlotto  (Editorial Planeta), de María Eugenia Ludueña,  i del qual n’és 
l’autora del pròleg. 
 
Laura . Vida y militancia de Laura Carlotto reconstrueix la trajectòria de la filla 
d’Estela de Carlotto, segrestada per la dictadura argentina quan estava 
embarassada de tres mesos i assassinada al 1978, un cop va néixer el nadó i 
després de gairebé un any de captiveri. El fill de la Laura va ser donat en 
adopció il·legal per la dictadura. Estela de Carlotto  encara no ha localitzat el 
seu nét.  
 
L’associació Abuelas de Plaza de Mayo  ha aconseguit recuperar la identitat 
de 106 joves argentins fills de desapareguts robats per la Junta Militar 
argentina. 
 
Dimarts 8 octubre 
Drets Humans i Medi Ambient: Marco Arana (Perú) 
19:30h 
 
En el marc de la trobada Ciutats Defensores dels Drets Humans,  projecció 
d’Operación  Diablo  (Perú, Canadà. 2010. 69’), documental de Stephanie 
Boyd  sobre el defensor dels Drets Humans peruà Marco Arana .  
 
El film, premiat al Festival Internacional de Cinema de Berlín al 2011, relata la 
persecució i assetjament de què va ser objecte Marco Arana per serveis de 
seguretat privada contractats per empreses mineres arran el seu activisme en 
defensa dels drets de les comunitats camperoles dels Andes peruans.  
 
Tràiler del documental Operación Diablo : 
 https://www.youtube.com/watch?v=yet2BfaTWmQ 
 
Posterior intervenció de Marco Arana i de Miquel Carrillo , director de 
Incidència Política d’Àgora Nord-Sud. 
 
 
Dijous 10 octubre 



Taula rodona: els Drets Humans a Colòmbia 
19:30h 
 
En el marc de la trobada Ciutats Defensores dels Drets Humans , taula 
rodona La situació dels Drets Humans a Colòmbia . 
 
Intervenen: 
 
Doris Rivera Ríos , defensora dels Drets Humans colombiana. 
Luis Alberto Higuera , director Drets Humans Controlaria de Colòmbia. 
Rafael Grasa , president Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 
Tono Albareda , Taula Catalana per Colòmbia.  
 
Divendres 11 octubre 
Cloenda Ciutats Defensores dels Drets Humans: concert de 
César López (Colòmbia) 
20:00h  
 
Cloenda de la trobada Ciutats Defensores dels Drets Humans que des del 
passat 3 d’octubre s’ha celebrat en diversos escenaris de Barcelona i ciutats 
dels voltants. 
 
Concert del músic i activista colombià César López , impulsor d’iniciatives com 
l’Escopetarra , antics fusells d’assalt utilitzats en la guerra de Colòmbia 
reconvertits en guitarres elèctriques com a símbol del pau. A Casa Amèrica 
Catalunya s’exhibeix un d’aquests instruments musicals, cedit pel cantant Manu 
Chao. 
 
Dilluns 14 octubre 
Documental mexicà: ‘Los ladrones viejos’ 
19:30h 
 
Nova edició d’Aquí es Donde , convocatòria anual de documentals mexicans 
seleccionats per Ojo Rojo Asociación Cultural.  
 
Projecció de Los ladrones viejos (Mèxic. 2007, 97’), d’Everardo González ,  
pel·lícula que explica la història de cinc lladres que van actuar a la ciutat de 
Mèxic durant les dècades dels seixanta i dels setanta.  
 
Distingit amb guardons diversos com ara l’Ariel de Plata 2008 al Millor 
llargmetratge documental, els seus protagonistes parlen sobre les seves 
primeres passes com a lladres, descriuen les seves tècniques de robatori i 
incideixen en el seu respecte per les normes i valors de l’ofici.   
 
Presentació a càrrec de Verónica Baena , d’Ojo Rojo Asociación Cultural.   
 
Dimarts 15 octubre 
Documental mexicà: ‘Tierra brillante’ 
19:30h 



 
Segona sessió de la mostra Aquí es Donde  amb projecció de Tierra Brillante , 
de José Luis Figueroa  i Sebastián Díaz Aguirre  (Mèxic. 2011, 91’), una 
història de perseverança i amor protagonitzada per Herlinda, una indígena 
purépecha.  
 
Aquesta dona és una de les poques terrissaires que utilitza esmalts alternatius 
lliures de plom. Per costum, milers d’artesans mexicans fan servir plom en 
l’elaboració de les seves peces de fang vidriat i desconeixen els greus danys 
que provoca aquest element tòxic. 
 
Premiat en el Festival de Cinema de Montpellier l’any 2012, el documental 
també gira al voltant del somni de reintegrar en la tradició familiar als germans 
que un dia van marxar als Estats Units.    
 
Dimecres 16 octubre 
Festival de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona 
19:30h 
 
Sessió del XIII Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona  
(FICGL) amb projecció de quatre films llatinoamericans.  
 
Projecció dels curtsmetratges Amazonas del Oeste  (Argentina.2012.17'), de 
Maximiliano González;  La maldita ilusión  (Cuba.2012. 20’), de Carlos 
Soriano ;  El acompañante (Perú. 2012. 22’), d’Álvaro Delgado , i el 
llargmetratge Uomo (Argentina. 2012. 84’), de Rafael Escolar . 
 
Presenta la sessió Xavier Daniel , fundador i director del FICGL. 
 
Dilluns 21 octubre 
I Jornada Anual de la Càtedra Medellín-Barcelona  
19:00h 
 
La Primera Jornada Anual de la Càtedra Medellín-Barcel ona  presenta el 
balanç del treball desenvolupat des del 2009 així com els seus reptes de futur.  
També es presenta la Cátedra América Latina Kreanta .  
 
Aquesta Jornada, emmarcada dins del programa d’educació de la Càtedra, és 
una activitat associada al XIII Congrés Internacional Ciutats Educadores.  
  
Intervenen Fèlix Manito , president de Fundació Kreanta, Jordi Martí i 
Galbis ,regidor de Presidència i Territori de l’Ajuntament de Barcelona, Joan 
Subirats , doctor en Ciències Econòmiques i catedràtic de Ciència Política i de 
l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antònia Hernández , 
directora del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, Josep 
Menéndez , director adjunt de Jesuïtes Educació i Roser Batlle , pedagoga 
especialitzada en aprenentage-servei i educació per a la ciutadania.  
 
I des de Medellín, a través de videoconferència, participaran en la taula rodona: 
Gabriel Jaime Arango Velásquez , director de Docència de la Universitat 



EAFIT de Medellín; Jeison Alexander Castaño “Jeihhco” , Hip Hopper i 
gestor cultural de la Comuna 13, i Jorge Melguizo , director de la Cátedra 
Medellín-Barcelona. 
 
Modera Roser Bertran Coppini , vicepresidenta de Fundació Kreanta. 
 
Dimarts 22 octubre 
Concert de violoncel en homenatge a Pau Casals 
20:00h 
 
En el 40è aniversari de la mort del músic Pau Casals , el violoncelista Dimitri 
Kindynis  interpreta alguna de les peces més significatives del repertori de 
Casals, cançons tradicionals que va popularitzar com el Cant dels ocells i suites 
per a violoncel de Johann Sebastian Bach que va treure de l'oblit.  
 
Dimecres 23 octubre  
Festival Munt de Mots: Contes mexicans, per Martha 
Escudero 
20:00h 
  
La narradora de contes mexicana Martha Escudero  ofereix una adaptació de 
quatre relats de Retablos Mexicanos , llibre de l’escriptora i dramaturga Norma 
Román Calvo . Els relats narren, amb un humor fresc i divertit, l’antic costum 
d’agraïr a la divinitat els favors rebuts a través d’un exvot. 
  
Aquesta sessió forma part de Munt de Mots , 4art Festival de narració oral de 
Barcelona  amb el qual hi col·labora Casa Amèrica Catalunya des dels seus 
inicis. 
 
Dijous 24 octubre  
Cinema: projecció de ‘El lugar de los días’, Premi Imago  
19:00h 
 
Dins de la programació de la 10a. Diàspora – Festival de Cinema Colombià a 
Barcelona  (21 – 31 d’octubre), projecció del llargmetratge El lugar de los días 
(2012, 65’), Premi Imago Barcelona 2013  al millor documental social.  
 
Posterior diàleg amb el director del film, Santiago Herrera Gómez .  
 
“El temps passa, la gent passa, el sol, la pluja passen, Les finestres, les cases 
queden. Un barri és un fragment de ciutat on la gent s’aplega per viure. La vida 
quotidiana, els petits actes diaris, són observats amb dilació, dia rere dia, 
durant l’any 2011. Assistim aquí a la companyia de solituds”, escriu Santiago 
Herrera  en referència al documental. 
 
Divendres 25 octubre 
Presentació de llibre: ‘Betina sin aparecer’, de Daniel 
Tarnopolski 
19:30h 



 
L’argentí Daniel Tarnopolsky  presenta el seu llibre Betina sin aparecer , títol 
dedicat a la seva germana menor, segrestada quan tenia 15 anys.  
 
Els pares i l’altre germà de Daniel Tarnopolsky van ser segrestats i 
assassinats durant la darrera dictadura militar a l’Argentina. Ell és l’únic 
supervivient de la família. 
 
Daniel Tarnopolsky  es va exiliar de l’Argentina al 1976 amb només 18 anys  
d’edat. Des d’aleshores ha lluitat per la justícia i la veritat, el que el va dur al 
2004 a guanyar un judici sense precedents a l’exalmirall Emilio Massera, 
responsable de la desaparició de la seva familia. 
 
Presenta l'acte el doctor Valentín Barenblit . 
 
Dilluns 28 octubre 
Presentació de llibre: ‘Hugo Chávez. Mi primera vida’, 
d’Ignacio Ramonet 
20:00h 
 
Ignacio Ramonet , periodista, escriptor i director del prestigiós rotatiu francès 
Le Monde Diplomatique, presenta el seu llibre Hugo Chávez. Mi primera vida . 
 
Qui era Chávez  abans d’esdevenir universalment conegut? Com va ser la seva 
infància? Quan es va iniciar en la política? Quines influències va rebre? Quina 
era la seva visió geopolítica? Quin corrent ideològic el reclamava?  
 
Aquestes memòries dialogades, fruit de cinc anys de treball i més de 200 hores 
de conversa amb el desaparegut president de Veneçuela, són imprescindibles 
per entendre el començament de segle a l’Amèrica Llatina i el món.  
 
En aquest acte, el periodista Pere Rusiñol  en parlarà de tot plegat amb 
Ignacio Ramonet .  
 
Dimarts 29  
Presentació ‘Ruta d’Altars 2013 de Barcelona’ 
Inauguració Altar de Morts al periodista i escriptor mexicà 
Jorge Ibargüengoitia 
19:00h 
 
Presentació de la Ruta d’Altars 2013 de Barcelona  amb participació del 
Consolat General de Mèxic a Barcelona  i el Centre Creatiu – Espai cultural 
Diógenes  i inauguració de l’Altar de Morts de Casa Amèrica Catalunya  en  
homenatge a l’escriptor i periodista mexicà Jorge Ibargüengoitia  (1928 – 
1983). 
 
La tradició mexicana de l'Altar de Morts  és una festivitat d'origen precolombí 
distingida per la UNESCO des del 2003 com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i 
Intangible de la Humanitat.  La celebració cada 1 de novembre del Dia de 



Morts, amb música, flors, balls, espelmes i ofrenes per recordar els difunts i 
mantenir la seva memòria viva, està molt arrelada entre els mexicans.  
 
Amb la  Ruta d’Altars 2013 de Barcelona  s’incideix en la importància 
d’aquesta tradició, en el paper de la comunitat mexicana en la difusió d’aquest 
patrimoni cultural i en la resposta obtinguda a Catalunya. 
 
Després de la presentació, s’inaugurarà l’Altar de Morts de Casa Amèrica 
Catalunya  dedicat a Jorge Ibargüengoitia  i es durà a terme un acte de 
recordatori i glosa del periodista i escriptor mexicà amb la taula rodona 
Ibargüengoitia no té qui el pronunciï , amb intervencions d'Edson Lechuga , 
escriptor mexicà; Juan Antonio Montiel , traductor i Pablo Raphael,  escriptor i 
director de l'Institut de Mèxic a Espanya.  
 
Dilluns 4 novembre 
Presentació Festival Internacional de la Cançó Itinerant     
20:00h 
 
Presentació de la cinquena edició del Festival Internacional de Cançó 
Itinerant (FICIB)  en el marc del Festival CaliCanto CaliCuento  que es celebra 
a Barcelona.  
 
El FICIB, que enguany proposa un diàleg entre Medellín (Colòmbia) i la 
Península Ibèrica, visita Barcelona amb una exposició sobre els avanços 
culturals aconseguits a Medellín en els últims anys.  
 
Els cantautors colombians Carlos Palacio  Pala, Alejo García  i Andrés Correa  
tancaran aquesta sessió amb un tast del concert que oferiran el divendres 8 de 
novembre al Centre Artesà Tradicionàrius . 
 
En les seves anteriors edicions el FICIB, organitzat per la Fundació Barrio 
Colòmbia ha comptat amb la participació d'escriptors de cançons com Omar 
Camino (Perú), Daniel Drexler (Uruguai), Sandra Corizzo (Argentina), Bernardo 
Quesada (Costa Rica), Ulisses Hadjis (Veneçuela), Chinoy (Xile), Gema i Pavel 
(Cuba), entre altres.  
 
Col·labora: Secretària de Cultura de l'Alcaldia de Medellín . 
 
Dimarts 5 novembre 
Documental: ‘Un grito de libertad’, d'Arturo Morell 
19:30h  
 
Projecció del documental Un Grito de Libertad , d’Arturo Morell  i produït per la 
Fundació Voz de Libertad (2013). Enrique Vargas , Subdirector de Cultura de 
la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) , introdueix l’acte. 
   
A Un Grito de Libertad , un grup de reclusos mexicans experimenta una 
positiva transformació amb la seva participació en El Quixot: Un Crit de 
Llibertat , d'Arturo Morell.  Aquest projecte consisteix en la lectura i anàlisi de 
la vida i obra de Cervantes amb sessions de concentració, tolerància, cant, ball 



i actuació que culminen en el muntatge teatral d'una versió lliure del musical 
L'Home de la Manxa, que els mateixos interns interpreten. L'experiència va ser 
documentada pels seus protagonistes amb una càmera casolana. 
 
Tràiler Un Grito de Libertad : http://www.youtube.com/watch?v=sli6EnHEm5k 
 
 A continuació, conferència Estratègies Culturals de Cohesió i Inclusió 
Social . Casos d' Èxit per l’actor, dramaturg i dinamitzador cultural mexicà 
Arturo Morell , que compartirà la seva experiència de 20 anys de disseny 
d'estratègies culturals per resoldre problemàtiques socials 
 . 
Tràiler de la conferència: http://www.youtube.com/watch?v=uhhqsL7jPjE 
 
Activitat amb el suport del Festival Internacional de Cinema del Medi 
Ambient  (FICMA), Casa Amèrica Catalunya , Ambaixada de Mèxic a 
Espanya, Consolat de Mèxic a Barcelona  i Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB)  
   
Dimecres 6 novembre 
Conferència: ‘La música barroca i tradicional al Perú’, per 
Javier Echecopar 
19:00h  
 
La música barroca i tradicional al Perú: una visió des de l'intèrpret , 
conferència de Javier Echecopar , guitarrista de formació acadèmica i 
reconegut investigador musical peruà. 
 
A través dels seus treballs d'investigació, Echecopar  ha reviscut el passat 
musical peruà i n’ha preservat el seu present. Per aconseguir-lo ha recorregut 
el seu país tot investigant el repertori i la tècnica de la música tradicional. 
Echecopar  ha enregistrat 14 discos i ha publicat diversos llibres de partitures 
de música barroca i tradicional i també de les seves composicions, moltes de 
les quals han estat editades a Europa. 
 
L'ambaixadora Franca Deza , cònsol general del Perú a Barcelona, presenta a 
Javier Echecopar . 
 
Activitat organitzada pel Consolat General del Perú a Barcelona . 
 
Divendres 8 novembre 
Cançó iberoamericana: Concert Festival FICIB 
21:00h 
 
Darrera sessió del Festival CaliCanto CaliCuento . Concert del Festival 
Internacional de la Cançó Itinerant (FICIB ) amb els cantautors colombians 
Carlos Palacio Pala, Alejo García i Andrés Correa .  
 
Organitzat per la Fundació Barrio Colombia, el FICIB és una celebració de l'ofici 
ancestral del cantautor. Des del 2009, Colòmbia és epicentre de la cançó 
iberoamericana a través del FICIB que en aquesta 5a edició ha viatjat a 



Barcelona.  
 
 
Activitat organitzada per Momentos Barcelona  i Casa Amèrica Catalunya   
amb la col·laboració de la Secretaria de Cultura de l'Alcaldia de Medellín , 
Diputació de Barcelona  i Consolat General de Colòmbia a Barcelona . 
 
Dilluns 11 novembre 
Humor Llatinoamericà: ‘Hoy estamos’, per Radioman 
20:30h 
 
Hoy estamos  és l’espectacle inaugural de la 4a Setmana de l’Humor 
Llatinoamericà  (11-15 novembre) organitzada per Casa Amèrica Catalunya. 
 
Hoy estamos  transcorre als estudis d’un programa de ràdio conduït per 
Radioman , personatge interpretat per Joaquín Daniel , autor i director de 
l’obra.  
 
Serà aquest actor i periodista incorregible qui ens presentarà, a través de gags, 
anècdotes, poesia i música, tots els participants de la 4a Setmana de l’Humor 
Llatinoamericà . La sorpresa constant i un ritme trepidant ens garanteixen una 
vetllada inoblidable, una experiència vital. 
 
Lloc: Teatre Poliorama. La Rambla, 115. Barcelona. 
 
Dimarts 12 novembre 
Humor Llatinoamericà. Titelles: ‘Uma história simples’ 
20:30h 
 
Segon espectacle de la IV Setmana de l’Humor Llatinoamericà  de Casa 
Amèrica Catalunya amb Uma história simples  (Una història senzilla), titelles 
per la companyia Trapusteros  Teatro  (Brasil).  
 
Uma história simples  és una visita a un poble de muntanya en vies d’extinció. 
És el dia a dia d'Antonio i Rosario, una parella de pagesos assetjats per la 
sequera i la cobdícia de dos sinistres personatges: un capellà ultramontà i un 
endeví de pacotilla que volen quedar-se amb les terres d'Antonio i Rosario 
perquè han sentit a dir que allà hi ha or negre.  
 
Nota : Espectacle en idioma portuguès. 
 
Lloc: Teatre Poliorama. La Rambla, 115. Barcelona. 
 
Entrada única : 5 euros (Entrada vàlida per a l'espectacle Felonías , del xilè 
Felo,  que tindrà lloc a continuació, a les 21:30h)  
 
Tiquets a la venda a taquilles Teatre Poliorama, Casa Amèrica Catalunya i  
www.ticketmaster.es  
 



 
 
 
Dimarts 12 novembre 
Humor Llatinoamericà. Espectacle - concert ‘Felonías’, per 
Felo 
21:30h 
 
El reconegut músic i compositor xilè Rafael Verdugo, Felo , presenta el seu 
espectacle-concert Felonías  en el marc de la IV Setmana de l’Humor 
Llatinoamericà  de Casa Amèrica Catalunya. 
 
Felo  té un humor musical. En les seves intervencions, combina cançons 
populars i jocs de paraules en diàleg permanent amb el públic. Actua com a 
cantautor i les seves frases, interrupcions i comentaris cauen sobre el 
respectable perquè acabi l’acudit. No té por de tocar cap tema: amor, desig, 
religió, qüestions nacionals...  
 
Amb el seu humor intel·ligent, Felo ha aconseguit èxits de popularitat al 
prestigiós Festival de Viña del Mar i també a la televisió. 
 
Lloc: Teatre Poliorama. La Rambla, 115. Barcelona. 
 
Dimecres 13 novembre 
Humor Llatinoamericà. El somriure que li falta a Colòmbia. 
Homenatge a Jaime Garzón 
20:00h 

 
La Setmana de l’Humor Llatinoamericà   de Casa Amèrica Catalunya ret 
homenatge al periodista, activista i pioner de l'humor polític a Colòmbia, Jaime 
Garzón , assassinat fa 14 anys per un sicari.  
 
Jaime Garzón , periodista, pioner de l’humor polític televisiu a Colòmbia i 
activista per la pau, es va convertir en un lector agut de la realitat nacional i en 
icona de tot un país. Per dir la veritat i fer públiques les seves denúncies, va 
crear personatges tan memorables com ara la cuinera del Palau Presidencial 
(Dioselina Tibaná) o l’enllustrador de sabates (Heriberto de la Calle). 
 
Intervenen Antonio Morales  (Colòmbia), guionista i amic personal de Garzón; 
Manuel Lucas  (Catalunya), guionista i actor del programa de TV Polònia, i els 
artistes Mónica Cabrera  (Argentina) i Rafael Verdugo, Felo  (Xile).  
 
Dijous 14 novembre 
Humor Llatinoamericà. ‘Risibilitat política’, per Víctor 
Fuenmayor 
19:00h 
 



Nova sessió de la Setmana de l’Humor Llatinoamericà   de Casa Amèrica 
Catalunya amb el semiòleg veneçolà Víctor Fuenmayor, que presenta la 
sessió Teoria i pràctica de la risibilitat política . 
 
Prenent com a base discursos de la nova retòrica política veneçolana i 
llatinoamericana, Fuenmayor  efectuarà lectures implícites i contextuals del 
guió polític que acaba... en humorístic.  
 
Alhora, a la Teoria i pràctica de la risibilitat política  es detectaran aquells 
fragments de discursos presidencials que han causat el riure entre els 
ciutadans i han derivat en creacions humorístiques als mitjans de comunicació.   
 
Dijous 14 novembre 
Humor Llatinoamericà. 20 anys de ‘Pallassos Sense 
Fronteres’ 
20:30h 
 
A la Setmana de l’Humor Llatinoamericà   de Casa Amèrica Catalunya 
celebrem els 20 anys de Pallassos sense Fronteres , una entitat sense ànim 
de lucre i amb molt d’ànim per fer riure.  
 
Pallassos sense Fronteres  han realitzat 10.707 actuacions en un centenar de 
països. Assistirem a l’actuació de Pep Callau, Jordi Saban i + Tumàcat  i 
coneixerem la seva història i els seus projectes, caracteritzats per oferir 
innocència, proximitat i ponts de relacions amb la complicitat del riure.   
 
Divendres 15 novembre 
Humor Llatinoamericà. ‘Arrabalera. Dones que treballen’, 
per Mónica Cabrera 
20:00h 
 
Sessió de cloenda la 4a Setmana de l’Humor Llatinoamericà   de Casa 
Amèrica Catalunya amb l’espectacle Arrabalera. Mujeres que trabajan , de 
l’artista argentina Mónica Cabrera . 
 
Arrabalera. Mujeres que trabajan  narra la història de set dones que intenten 
sobreviure amb una feina, amb més o menys èxit, amb més o menys alegria, 
que lluiten per obtenir un petit lloc on ser necessàries. Intel·ligents, seductores, 
malvades, perverses, amb secrets i amb fantasies, plenes de talent, 
submergides en la bogeria o gairebé, mantenen la calma malgrat tot. 
 
Dilluns 18 novembre 
Llegint Pablo Neruda, escoltant Víctor Jara 
20:00h 
 
Arran de l'excel·lent acollida de públic al recital del passat 19 de setembre, 
tornem a programar Llegint Pablo Neruda, escoltant Víctor Jara , un 
homenatge al poeta i al músic amb motiu del 40º aniversari de la mort de tots 
dos.  



 
La sessió compta amb la participació d'Eulogio Dávalos , mestre xilè de 
guitarra clàssica que va col·laborar amb Víctor Jara en nombrosos recitals, i 
dels actors catalans Jaume Comas i Enric Majó . 
El públic hi pot prendre part activa tot recitant poemes de Pablo Neruda, 
experiència que va obtenir una magnífica resposta amb la sessió Poemes per 
fer-los nostres dedicada al poeta i escriptor uruguaià, Mario Benedetti. 
 
Dimecres 20 novembre 
Cinema cubà independent: projecció de ‘Chamaco’ 
19:00h 
 
Sessió de cloenda de la Mostra de Cinema Independent Cubà a Barcelona  
amb projecció del llargmetratge Chamaco  (2010. 100’), de Juan Carlos 
Cremata .  
 
Chamaco  són onze capítols al voltant de la mort d'un jove al Parc Central de 
L’Havana. La pel·lícula ofereix una visió de la nit cubana contemporània: la 
corrupció policial, el xantatge i l'abús de poder travessen la trama.  
 
Després de la projecció hi haurà la intervenció musical de la cantautora i 
escriptora cubana Mane Ferret . 
 
La Mostra de Cinema Independent Cubà a Barcelona  difon una 
cinematografia poc coneguda, realitzada a Cuba al marge dels circuits 
comercials.  
 
Programa complet de la Mostra a:  
http://cineindependientecubanobarcelona.wordpress.com 
 
Dijous 21 novembre 
‘El model Costa Rica’: educació, gastronomia i identitat 
19:30h 
 
En el marc de les jornades El model Costa Rica, dedicades al país 
centreamericà, considerat La Suïssa del Carib, parlarem dels diversos àmbits 
en els quals ha destacat en la seva història recent i en què avui és un referent. 
 
Inaugura la trobada el Cònsol de Costa Rica a Barcelona,  Juan Enrique 
Juncá Varias . 
 
Intervenen el catedràtic de Història del Periodisme Josep Maria Figueres  amb 
la conferència Pepe Figueres i l’educació  i la historiadora costa-riquenya i 
professora de Periodisme Patricia Vega Jiménez  amb Gastronomia i 
identitat a Costa Rica . 
 
Durant els dos dies de les jornades, s’hi exposarà una selecció bibliogràfica 
sobre el president José Figueres i l'educació a Costa Rica. 
 
 



 
 
 
Divendres 22 novembre 
‘El model Costa Rica’: economia i empresa 
19:30h  
 
Segona i darrera sessió de les jornades El model Costa Rica  centrada en els 
sectors econòmics d’aquest país amb major creixement.  
 
Conferència del catedràtic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i CESAG, 
Sebastià Serra i Busquets , sobre El turisme a Costa Rica en perspectiva 
històrica .  
 
A les 20:10h, conferència del director general de Veredictas Internacional, 
Ignasi Vich , sobre Les oportunitats d'invertir a Costa Rica . 
 
Dilluns 25 novembre 
Presentació de llibre: ‘A(mar)es’, d’Etnairis Ribera  
19:30h 
 
Etnairis Ribera , poeta porto-riquenya, presenta el seu últim llibre de poesia 
publicat a Espanya, A(mar)es  (Editorial Verbum). Acompanya a l'autora el 
poeta colombià Juan Pablo Roa . 
 
La poesia d’Etnairis Ribera  ha estat traduïda a l'anglès, francès portuguès, 
italià, suec i àrab. Ha publicat 14 llibres, entre els quals Ariadna del Agua, Los 
pájaros de la diosa i Memorias de un poema y su manzana. És Catedràtica de 
Literatura Hispànica a la Universitat de Puerto Rico.  
 
Al 2008 va ser guardonada pel Pen Club de Puerto Rico amb el Gran Premi 
Alejandro Tapia y Rivera per Trajectòria de Vida de Creació Literària 
d'Excel·lència. 
 
Dimarts 26 novembre 
Jorge Mario Bergoglio: primer balanç del pontificat de 
Francesc', per Juan José Tamayo  
19:30h 
 
El reconegut teòleg Juan José Tamayo realitza el primer balanç sobre el papat 
de l’argentí Jorge Mario Bergoglio, 266è Pontífex de l’Esglèsia Catòlica. 
L'impacte que han provocat els discursos, els gestos i les primeres actuacions 
de Francesc requereixen una reflexió serena. I també un anàlisi dels 
desafiaments a respondre i canvis a realitzar per orientar l'Església en 
continuïtat amb el Concili Vaticà II i en la direcció d'un cristianisme alliberador. 
 
Juan José Tamayo  és filòsof, teòleg, escriptor i col·laborador en diferents 
mitjans de comunicació com El País i El Periódico de Catalunya. És director de 
la Càtedra de Teologia i Ciències de les Religions a la Universidad Carlos III de 



Madrid, membre del Consell Científic de l'Institut d'Investigacions de Gènere i 
secretari general de l'Associació de Teòlegs i Teòlogues Juan XXIII.  
 
Tamayo està vinculat a la Teologia de l'alliberament, de la que és un dels seus 
principals representants i sobre la que ha publicat nombroses obres. Els seus 
darrers llibres són: Otra teología es posible. Pluralismo religioso, 
interculturalidad y feminismo (Herder, Barcelona, 2012, 2ª ed.); Invitación a la 
utopía. Ensayo histórico para tiempos de crisis (Trotta, Madrid, 2012); 
Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica (Fragmenta), Barcelona, 
2013)  
 
Dijous 28 novembre 
’Todo es tan relámpago’: Tribut a Gonzalo Rojas 
20:00h  
 
Amb motiu de l'exposició Lletres de Xile  que s'exhibeix a Casa Amèrica 
Catalunya, sessió dedicada al poeta xilè Gonzalo Rojas  (1917-2011), premi 
Reina Sofia de Poesia Iberoamericana 1992, Nacional de Literatura de Xile 
1992 i Cervantes 2003. 
 
Hi intervenen els poetes Juan Carlos Mestre , Violeta Medina  i María Ángeles 
Pérez López , també professora titular de Literatura Hispanoamericana de la 
Universitat de Salamanca, i Alejandro San Francisco , Agregat Cultural de 
l'Ambaixada de Xile a Espanya. 
  
Acte organitzat amb la col·laboració del Fondo de Cultura Económica en 
España , Ambaixada de Xile a Espanya  i Consulat de Xile a Barcelona , 
AGBAR  i Abertis . 
 
Dilluns 2 desembre 
III Mostra de Curtmetratges per la Identitat Catalunya (1)    
19:00h 
 
Primera de les tres sessions de la III Mostra de Curtmetratges per la Identitat 
Catalunya  amb projecció de films de tots els gèneres audiovisuals que aborden 
el que representa el robatori de la identitat: el reconeixement i la recuperació, i 
les conseqüències personals i socials que comporta. 
 
Projecció de La cigüeña metálica  (2013. 80’), de Joan López Lloret , i 
posterior taula rodona Identitats segrestades, moderada per Gabriel Jacovkis , 
membre de l’Associació Crear per a la Identitat i la Memòria (A CIM). 
 
La III Mostra de Curtmetratges per la Identitat Catalu nya està organitzada 
per l’ACIM amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya i el Memorial 
Democràtic. 
 
Dimarts 3 
III Mostra de Curtmetratges per la Identitat Catalunya (2) 
19:00h  
 



Segona sessió de la III Mostra de Curtmetratges per la Identitat Catal unya, 
que projecta films sobre el robatori de la identitat de les persones. 
 
Projecció de: 
 
Night and fog Argentina  (Argentina. 2013, 8’), de Jeff Zorrilla. VO anglès.  
Subtitulada a l’espanyol 
 
Dotty  (Nova Zelanda. 2012, 11’), de Mick Andrews i Brett O’Gorman. VO  
anglès. 
 
Fard . (França. 2009, 13’), de Luis Briceno i David Alapont, VO francès.  
Subtitulada a l’anglès. 
 
María. (Argentina. 2012, 10min ), de Mónica Lairana. 
 
El sacrifici d’Ulisses . (EUA/Catalunya. 2011, 12’), d’ Àlex Lora. VO anglès.  
Subtitulada a l’espanyol 
Silent River . (Romania. 2011, 30), d’Anca M. Lazarescu. VO romanès.)  
Subtitulada a l’anglès. 
 
Zombirama . (Argentina. 2012, 7’), de Nano Benayon. 
 
This man . (Canadà. 2012, 2’), d’Owen Eric Wood. VO anglès 
 
Matilde . (Itàlia. 2012, 10’), de Vito Palmieri, VO italià. Subtitulada a l’anglès.  
 
 
Dimecres 4 desembre 
III Mostra de Curtmetratges per la Identitat Catalunya (3) 
19:00h  
 
Sessió de cloenda amb lliurament de premis de la III Mostra de Curtmetratges 
per la Identitat Catalunya, que projecta films sobre el robatori de la identitat de 
les persones. 
 
Projecció de: 
 
Abuelas . (Regne Unit. 2011, 9’), d’Afarin Eghbal. VO anglès. Subtitulat en 
espanyol 
 
Re(Trace) . (Canadà. 2013, 8’), de Jonathan Lemieux. VO anglès 
 
Exilio . (Argentina. 2013, 2’), de Magali Nieva. 
 
Kamu di Kanan Abu Senang . (Indonèsia. 2013, 6’), de BW Purba Negara, VO 
anglès 
 
Exposición . (Argentina. 2012. 1’), de Pablo Pedreira. 
 



1977. (Regne Unit. 2007, 8’), de Peque Varela. 
 
Mota . (Brasil. 2013, 8’), de Fabio Allon. VO portuguès. Subtitulat en espanyol.   
 
Identidad sin identidades . (Catalunya. 3’), de David Ricart i Blanca Pía.  
 
Un forat al cel . (EUA / Catalunya. 2013. 10’), d’ Àlex Lora. VO anglès.  
Subtitulat en espanyol 
 
Padre . (Argentina. 2013, 10’), de Santiago Bou Grasso.  
 
Dimecres 4 desembre 
'L’amor, un dels captiveris de les dones’, conferència de 
Marcela Lagarde, antropòloga mexicana 
19:00h 
 
L’antropòloga mexicana i representant del feminisme llatinoamericà Marcela 
Lagarde pronuncia la conferència-xerrada L’amor, un dels captiveris de les 
dones . A continuació, l’actriu Esmeralda Elizalde protagonitza la performance 
Captiveris. 
 
En la seva intervenció, Lagarde , reconeguda defensora dels drets de les dones 
i creadora del terme feminicidi per descriure i denunciar el fenomen dels 
assassinats sistemàtic de dones, primer a Ciudad Juárez i després a la resta de 
Mèxic, abordarà les contradiccions del moviment feminista davant l’amor. 
 
Casa Amèrica Catalunya dóna suport a aquest acte organitzat per Pròleg, 
Llibreria de les dones . 
 
Lloc:  Pròleg, Llibreria de les Dones. c/ Sant Pere més Al t., 46. Barcelona. 
 
Dilluns 9 desembre 
'Històries del poble del bosc', llegendes indígenes brasileres 
18:00h  
 
Anna Ly , cantant, compositora, escriptora i actriu brasilera, ofereix Històries 
del poble del bosc , espectacle de llegendes indígenes brasileres amb 
utilització dels llenguatges oral, musical i escènic. 
 
A la sessió, Anna Ly  narra històries sobre la creació del món, la fauna i la flora, 
els astres i les estrelles, els herois mítics i els déu, segons l'òptica de les 
comunitats mil·lenàries, un dels pilars en la formació del poble brasiler . 
 
Espectacle en castellà i portuguès  adreçat a un públic familiar. 
 
Amb el suport del Ministeri de Relacions Exteriors de Brasil i el Consolat 
del Brasil a Barcelona . 
 



 
 
 
 
 
 
Dimarts 10 desembre 
Literatura: L’hora de Clarice 
20:00h 
 
Casa Amèrica Catalunya s’afegeix per segona ocasió al festival internacional 
L'hora de Clarice  que des de l'any 2011 es realitza en diferents ciutats en 
homenatge a l'escriptora brasilera Clarice Lispector. 
 
Elena Losada , directora del Departament de Filologia Romànica de la 
Universitat de Barcelona i traductora de l’escriptora brasilera ofereix la 
conferència "Clarice Lispector: un ovillo enrollado hacia adent ro" . 
 
Tot seguit, narració de relats infantils de Lispector per Anna Ly, comptacontes.  
 
Clarice Lispector (1920-1977), una de les grans oblidades del boom de la 
literatura llatinoamericana, és avui dia una de les escriptores brasileres més 
universal. La seva àmplia obra, amb novel·les, contes, cròniques, poesia i relats 
de literatura infantil, planteja una reflexió entorn la condició de l’ésser humà.  
 
Divendres 13 desembre 
Concert de Casiana Torres (Argentina) 
20:00h 
 
La cantant fueguina Casiana Torres  actua per primer cop a Barcelona oferint 
la seva versió del repertori tradicional argentí al costat del guitarrista Mariano 
Olivera i altres músics convidats. 
 
Casiana Torres  natural de Río Grande, a la Terra del Foc, presenta el seu 
segon treball, Del fuego a la raíz, on interpreta temes de Sixto Palavecino, 
Alfredo Zitarrosa, Chivo Valladares, Manuel Castell , Carles Difulvio  i Teresa 
Parodi, entre altres. 
 
Al 2010 i 2011, Casiana Torres va tenir un notable reconeixement de públic en 
el major fòrum del folklore argentí, el Festival de Cosquín. 
 
Dilluns 16 desembre  
La cultura i les tradicions a Cajamarca, Perú 
19:00h  
 
Casa Amèrica Catalunya acull la primera de les jornades que se celebren a 
Barcelona sobre la història i el floreixement de la cultura a Cajamarca, Perú.  
 



Introdueix l'acte Carlos Rabana l, president de l'Associació de Peruans de 
Sant Andreu,  que parlarà de la xarxa cultural cajamarquina i mostrarà 
exemples del treball del jove cineasta Héctor Marreros.  
 
També es parlarà dels lligams entre Catalunya i Cajamarca i hi haurà una 
exhibició de les tradicions locals, des de l'artesania tèxtil a la gastronomia. 
 
Dimecres 18 desembre 
Guatemala: els arxius d’una tragèdia 
19:00h 
 
Organitzada per Arxivers sense Fronteres (AsF) , la sessió Guatemala, els 
arxius d’una tragèdia vol reivindicar el paper cabdal dels arxius en la 
reconstrucció d’episodis de vulneració de drets humans i la posterior 
reclamació de les responsabilitats derivades. 
 
Projecció del documental La isla. Archivos de una tragedia (Guatemala. 
2009. 85’), d’Uli Stelzner . El film aborda el cas de la descoberta al 2005, al 
centre de detenció anomenat La illa, de l’Arxiu complert de la Policia Nacional 
de Guatemala (AHPN). Aquest arxiu emmagatzemava àmpia i detallada 
informació sobre les accions de l’exèrcit i la policia d’aquest país, escenari anys 
abans d’un genocidi amb uns 200.000 morts i desapareguts. 
 
Tràiler de La isla. Archivos de una tragedia :  
https://www.youtube.com/watch?v=TvZ7V070n-o 
 
Posterior debat amb el diplomàtic Máximo Cajal,  ambaixador d’Espanya a 
Guatemala al 1980 quan la legació va ser ocupada per indígenes quitxès i 
incendiada, presumptament, per les forces de seguretat guatemalenques amb 
un balanç de 39 persones mortes; Ricard Ibarra , president d’AsF; Fina Solà , 
representant d’AsF en el Consell Consultiu Internacional de l’AHPN; Carles 
Llorens,  director general de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD), i Antoni Traveria , director general de Casa 
Amèrica Catalunya. 
 
Dijous 19 desembre 
Concert de bandoneó: Marcelo Mercadante 
20:00h  
 
El reconegut bandeonista argentí afincat a Barcelona, Marcelo Mercadante , 
presenta el seu darrer treball titulat Justamente. Envoltat pel seu quinteto 
porteño, Mercadante ens ofereix un so elaborat sota el calor de la tradició 
creada per Astor Piazzolla, considerat un dels músics i compositors de tango 
més importants del segle XX. 
 
Marcelo Mercadante , amb el seu inseparable bandoneó, ofereix aquest 
concert acompanyat per Pere Bardagí  al violí; Gustavo Llull al piano, Javier 
Feierstein a la guitarra elèctrica i Emiliano Roca  al contrabaix. 
 
 



 
 
 
 
 

EXPOSICIONS 
 

‘La calma abans de la tempesta. Fotografies d’Ayacucho, 
Perú’, de Baldomero Alejos 
Del 13 de febrer al 26 de juliol 
 
La calma abans de la tempesta. Fotografies d’Ayacuc ho, Perú, de 1924 a 
1976 és un conjunt de cent fotografies preses per Baldomero Alejos  (1902-
1976) durant més de mig segle de treball a Ayacucho. Aquesta ciutat de 
l'interior del Perú, situada  a 500 quilòmetres de Lima, estava aïllada 
geogràficament de la capital del país en aquella època. 
 
Les imatges d’Alejos , un dels fotògrafs més rellevants d’aquest país 
llatinoamericà, mostren una societat amb consciència de les seves moltes 
desigualtats. Els protagonistes, però, romanen aliens a la violència que és a 
punt de assolar-los a partir del 1980 amb la irrupció del grup terrorista Sendero 
Luminoso i l'esclat del conflicte armat intern peruà.  
 
La calma abans de la tempesta  està produïda per Casa Amèrica Catalunya 
amb la col·laboració de l’Archivo Fotográfico Baldomero Alejos  i Plataforma 
Q'atary Perú  i amb el suport de l'Ambaixada del Perú a Espanya,  Consolat 
del Perú a Barcelona  i Diputació de Barcelona . 
 
Horari de visita (nomès laborables): de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. 
 

Exposició 'Lletres de Xile' 
Del 9 de setembre al 17 de gener 2014 
 
L’exposició Lletres de Xile reflecteix l'abast i transcendència de la literatura 
produïda en aquest país. 
  
Lletres de Xile  té com a fil argumental 18 cites literàries, totes elles referides al 
territori xilè, d’escriptores i escriptors d’aquest país. Les acompanyen quaranta 
retrats –la majoria dels quals realitzats per Raúl Hernández en la mostra 
Escritores chilenos por España – dels autors seleccionats. Unes imatges que 
es completen amb peus de foto on els mateixos protagonistes s’autodefineixen.  
 
Hi són, entre d’altres, des de Vicente Huidobro, Gabriela Mistral , Pablo 
Neruda, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Jorge Edwards o José Donoso als 
més contemporanis Roberto Bolaño, Luís Sepúlveda , Raúl Zurita, Isabel 
Allende, Antonio Skármeta o Elicura Chihuailaf. 
 



L'exposició també la formen una obra plàstica interactiva sobre el territori literari 
xilè, de Javiera Pintocanales , i els projectes MapaLiterari de Santiago  i 
Traço la meva ciutat . 
 
Lletres de Xile  està organitzada de forma conjunta per la Fundación Chile-
España , el Ministeri de Relacions Exteriors de Xile , l'Ambaixada de Xile a 
Espanya  i Casa Amèrica Catalunya . 
 
Lletres de Xile té el suport d’AGBAR , ABERTIS  i la Diputació de Barcelona. 
 
Altar de Morts al periodista i escriptor mexicà Jorge 
Ibargüengoitia 
Del 29 al 31 d’octubre 
 
La tradició mexicana de l'Altar de Morts  és una festivitat d'origen precolombí 
distingida per la UNESCO des del 2003 com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i 
Intangible de la Humanitat.  La celebració cada 1 de novembre del Dia de 
Morts, amb música, flors, balls, espelmes i ofrenes per recordar els difunts i 
mantenir la seva memòria viva, està molt arrelada entre els mexicans.  
 
L’Altar de Morts de Casa Amèrica Catalunya  va retre homenatge enguany a 
l’escriptor i periodista mexicà Jorge Ibargüengoitia  (1928 – 1983). 
 
 


