
 
 

VAMOS 
CAMINANDO 

Gira de 
L’ENSAMBLE LIBER-

ARTE  
 

Catalunya i País Basc 
del 28/04/2021 al 01/06/2021 



L’Ensamble 
 La Gira de l’ENSAMBLE LIBER-ARTE 

consisteix en la realització de diversos 
concerts d’un grup de corda (violí, 
viola i violoncel) integrat per tres 

dones joves salvadorenques que han 
recuperat la llibertat i que mitjançant 
la música emprenen un nou procés 

per viure en dignitat, amb drets i sense 
violència.  

 
 La gira té lloc a Catalunya des del  28 

d’abril al 20 de maig de 2021. 



L’Orquestra 
 L’Ensamble Liber-Arte forma part del 

projecte de creació d’una Orquestra 
de cordes desenvolupat per TNT des de 

l’any 2016 a la presó d’Ilopango (San 
Salvador). 

 
 Actualment l’orquestra està integrada 

per 80 dones joves entre 14 i 23 anys 
que compleixen condemna per 
delictes vinculats a les «maras»: 

homicidi, extorsió, robatori, tràfic de 
drogues, etc. 

 
 
 
 



Sensibilització 
 La Gira també incorpora diferents activitats 
de sensibilització en municipis catalans on les 

joves components del grup presenten: 
 

a) Les seves “històries de vida”. 
 

b) El llibre “LAS GUAPAS” on  joves de 
l’orquestra de cordes reflexionen sobre la seva 

situació. 
 

c) El model d'inserció i atenció integral de 
restitució de drets per a dones privades i ex-

privades de llibertat. 



Objectius 
 Els objectius de la Gira són: 

 
1) Donar a conèixer internacionalment 

l'impacte de processos d'art 
transformadors. 

 
2) Impulsar el seu rol com a dones artistes i 
el seu auto-reconeixement (canvi personal, 

vital i social). 
 



3) Afavorir espais d'intercanvi personal i 
artístic amb joves de la comunitat 

catalana. 
 

4) Crear una xarxa de suport a Catalunya.  
 

Objectius 



Vamos caminando… 
Gràcies a la música han iniciat un procés 

d’inserció i amb la Gira volem acompanyar 
la seva lluita per una vida millor i més 

digna...  
 
 

 
 

*Clicar a sobre d’aquest text per accedir al video del Teatro Nacional  de San Salvador. 27/09/2018. 
El tema "Latinoamérica" de Calle 13 interpretat per l’Orquestra de cordes de l’ISNA –TNT. 

https://youtu.be/Can2NAYehdk
https://youtu.be/Can2NAYehdk
https://youtu.be/Can2NAYehdk


Informació 
 Contacte: Eduard Balsebre 

ebalsebreo@gmail.com 
 Telèfon de contacte:  636971660 
 Correu de contacte: info@huacalong.cat 
 Oficina: c. Cuba, 2 08030 Barcelona 
 Web de Huacal: https://www.huacalong.cat/ 

 
Més informació 
a les següents 
publicacions 

mailto:ebalsebreo@gmail.com
mailto:info@huacalong.cat
https://www.huacalong.cat/
https://www.huacalong.cat/nahuat-num-8-cat/
https://docplayer.es/87502477-Orquesta-de-cuerdas.html


Amb el suport  de: 
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