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OBJECTIUS

Sensibilitzar la població davant la pobresa i marginació que provoca la injustícia, i des-
pertar la solidaritat.

Promoure projectes de cooperació al desenvolupament que permetin millorar la quali-
tat de vida de grups amb capacitat de gestionar-los.

Garantir a infants l’escolaritat amb un programa de beques i ajuts a l’estudi.

Al presentar el resum de les activitats que ha realitzat el Comitè durant l’any, fem una
mirada a la situació mundial i crida especialment l’atenció:

-L’ increment de la desigualtat que s’ ha produït en la “recuperació” de la “crisi”, mal-
grat semblar una repetició, avui, els rics són més rics i els pobres més pobres.

-Una altra realitat d’escàndol, són les guerres, en especial la de Síria que segueix
provocant refugiats amb una resposta vergonyosa dels països d’ Europa.

Per això, immigrants i refugiats per causa de la pobresa i les guerres han estat motiu
de compromís del Comitè, a més de les tasques habituals en els països d’Amèrica
Central: Nicaragua i Guatemala.



Xerrades a Centres
d'Ensenyament
secundari
Programa adreçat a nois i
noies d’ensenyament secun-
dari per informar i educar  en
temes socials que afecten al
desenvolupament dels po-
bles, així com donar a co-
nèixer la situació econòmica i
social de països empobrits. 
Durant el curs 2016-2017
s’han fet 67 xerrades a uns
1.350 joves dels centres:

IES Font de Glorieta d’Al-
cover, Escola Joan XXIII de
Tarragona, IES Camí del Mar
de Calafell, IES  Vila-seca,
Col·legi Sant Pau de Tarra-
gona, IES Domènec i Monta-
ner de Reus, IES Gaudí de
Reus.

Temes tractats:  
Persones sense sostre (13),
Experiències de viatges al ter
món (9), Àfrica, continent
marginat (5), Migracions
entre països (5), Ètica en la
política (3), Un altre món és
possible (3), Globalització
(3), Consum responsable (2),
Violació dels Drets Humans
(2), Desigualtat econòmica
injustícia social (1) 

Hi han participat 7 conferen-
ciants i un grup de 3 perso-
nes per a l’organització. Tots
ells voluntaris. 

S’ ha demanat la valoració
del programa als centres
d’ensenyament que hi han
participat i la valoració que
n’han fet és molt positiva.
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Projectes de cooperació
Formació integral de la dona indígena

Contrapart: Centro Maya, religiosas de la Asunción
Localizació: Municipio de San Luis,  Departamento de Peten,
Guatemala
Cost del projecte: 3000 €
Financiat en la seva totalitat pel Comitè Óscar Romero

Fons de provisió de grans bàsics 

Contrapart: Tierra y Vida
Localizació: Departamento de El Carazo, Nicaragua
Cost del projecte: 5280 €
Financiació:
Comitè Óscar Romero: 2000 €
Ajuntament de Cambrils: 1600 €
Tierra y Vida: 1680 €

Consultori
San Miguel de Acatán



Conferències

Ecología integral a América Llatina
Gmna Birgit Weiler (Germanes Missioneres Mèdiques;
investigadora i activista de drets humans al Peru.)
Local: Sala de Graus de la URV Tarragona, 5 d’abril

Drets humans a Hondures
Ismael Moreno (“Padre Melo” des de Radio Progresso en
Hondures)
Local: Sala de Graus de la URV Tarragona, 16 de maig
Local: Centre de Lectura de Reus 19 de maig

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana
Biblioteca Xavier Amorós de Reus

Igualtat de gènere
Gabriela Serra (ex-Diputada del Parlament de Catalunya)
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Programa de beques

Municipio de Santa Cruz del
Quiché. Sacapulas. Guatemala 
Alumnes becats:15 estudiants
Contrapart: Congregación Sagrada
Família
Finançament: 
COR Tarragona-Reus 2.790 €

Parroquia de Sant Antonio de
Pàdua. Sayaxché. Petén.
Guatemala
Alumnes becats: 27 estudiants
Contrapart: Religiosas de la Asunción
Finançament: 
COR Tarragona-Reus 4.000 €

Centro Maya Asunción. San Luis.
Petén. Guatemala.
Alumnes becats: 4 estudiants
Contrapart: Asociación Educativa
Maya Asunción
Finançament: 
COR Tarragona-Reus 1.321 €

Comunidad de Colotenango San
Miguel i Santa Cruz.
Huehuetenango Guatemala 
Alumnes becats: 19 estudiants
Contrapart: Centro Diocesano de
Formación Pastoral
Finançament: IES Vila-seca i COR
Tarragona-Reus 3.545 €

Projecte Samaritanas. Managua.
Nicaragua
Alumnes becats: 73 estudiantes
Contrapart: Comunidades Eclesiales
de Base 
Finançament: COR Tarragona-Reus
3.000 €

Pàgina web
La pàgina web del Comitè dóna a
conèixer de manera interactiva i par-
ticipativa les seves inquietuds, activi-
tats i el compromís amb els pobres del
Tercer Món, en especial els dels països
de l'Amèrica Llatina.

www.comitesromero.org/tarrag-
ona

També està oberta la participació a la
xarxa social
Facebook

Espai de debat
Trobades de debat per aprofundir en temes d’ interès
econòmic, polític i social:

Paz y Seguridad Internacional”. Ponent: Doctor
Javier Jiménez Olmos. 

Estat actual del Procés Constituent a Catalunya”.
Ponent: Josep Sementer Moya  i Coro Luengo

Present i futur de Xina". Ponent: Sr. José Luis Herce.

Israel,  passat, present i futur”. Ponent:  Sr. Andreu
Lascorz.

El Procès constituent a Catalunya”Ponent: Sr. Alfons
Cama, company nostre del Comitè.

El Futur d’Europa i de la Unió Europea” Ponent:  Sr.
Joaquin Millán.

La crisis política generada por la dictadura en
Honduras” Ponents: Carla Ribas i Lucy Mendoza. 

Padre Melo
Ràdio Progreso Hondutras



Revista Quetzal
Revista confeccionada per
un grup de voluntaris i
adreçada als Comitès de
Catalunya, amb una tirada
de 300 exemplars.
Número 73, abril 2017
DEP Democràcia
[Eleccions=Democràcia?]
Número 74, agost 2017
Decreixement:
El camí per al futur de tots
Número 75, desembre 2017
Les dones [Quan la
desigualdat es normalitza]

Si voleu contribuir a continuar fent possible aquests projectes solidaris, tenim aquest compte
La Caixa IBAN: ES05-2100-0392-15-0200083295 

Activitats en
xarxa
El Comitè participa en:

El Consell Municipal de
Cooperació dels Ajunta-
ments de Cambrils, Reus i
Tarragona.

La Coordinadora d’ONGs de
Tarragona.
La Coordinadora Estatal de
Comitès Òscar Romero.
La Plataforma STOPMARE-
MORTUM
La Plataforma en contra dels
tractats: TTIP, CETA i TISA

L’Agenda i 
calendaris
L’Agenda llatinoamericana
per 2018 promoguda per
Josep Mª Vigili i Pere
Casaldàliga, amb escrits de
persones de prestigi d’arreu,
al voltant del tema:
“Igualtat de gènere, és
qüestió de justicia” 

La difusió ha estat de 180
agendes i 20 calendaris so-
lidaris dedicats al Conjunt de
Projectes que el COR ha
desenvolupat al llarg dels
anys, principalment a Centre
Amèrica.

Comerç just
El Comitè col·labora en la
promoció de productes de
Comerç Just: cafè, xocola-
ta, cacau, sucre, fruits secs
amb compra d’aquets pro-
ductes per part de socis,
col·laboradors i sim-
patitzants del Comitè. Total
ingressat  2.100 €.

Cada any es participa en la
jornada del Comerç Just a
Tarragona.

Viatges solidaris 
Des de l’any 1987, el COR, cada estiu, organitza viatges soli-
daris, especialment a Amèrica Central, per donar a conèixer
les dures realitats d´una part del Tercer Món.
A Nicaragua, hi han anat dues joves per compartir la vida de
les comunitats eclesials de base i acompanyar-les en les
seves tasques solidàries del dia a dia. Han viscut a les cases
dels barris i han menjat i dormit com un més de la família. 

Sant Miguel de Acatán
A Guatemala, un metge i un voluntari han col·laborat en la
tasca d´atendre els malalts que viuen en petites comunitats
maies disperses en les muntanyes, cap el nord de
Guatemala, a prop de Mèxic. Aquest lloc és on el Comitè ha
treballat molt amb l’ajuda inicial del Col·legi de Metges de
Tarragona durant els últims 3 anys.
Vam iniciar la posada en marxa d’un dispensari mèdic amb
suport de farmàcia i laboratori localitzat a la població de San
Miguel de Acatán, però on hi poden accedir totes les comuni-
tats que hi ha disperses en aquesta zona. També s’ha creat
una petita hostatgeria per als voluntaris que s’hi desplacen,
per reforçar l’equip local del metge i infermer. La població
aproximada és de 40.000 habitants, la majoria indígenes.
La base es la clínica parroquial, que havia existit anterior-
ment però on recentment  només dispensaven una part de
farmàcia. Hem aprofitat la seva xarxa social amb la
infraestructura que tenia la clínica, on s’hi ha fet una remode-
lació per donar una assistència en condicions. Hem aconse-
guit que l’activitat sanitària sigui permanent, amb la con-
tractació de professionals del país. Es un dispensari que fun-
ciona 3 dies a la setmana amb moltes possibilitats d’horàries
d’accedir-hi. Hi treballen el Dr. Emanuel i el tècnic de farmà-
cia Andrés. 
La intenció és que el projecte sigui autosuficient. Actualment
podríem dir que quasi ja ho és. No volem suplir la responsa-
bilitat de l’administració de donar l’assistència pública que li
correspon. La nostra és una assistència privada però inten-
tant que sigui amb un preu absolutament assequible per tots.
Gratuïta per els qui no poden pagar-la. Assegurant que el que
se’ls hi fa és el que s’ha de fer i no hi ha altres interessos
econòmics. 


