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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 europeus.

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 per informar i edu-
car en temes socials que
afecten al desenvolupament
dels pobles, així com donar a
conèixer la situació  econòmi-
ca i social de països empo-
brits.

Els centres participants són:
INS Vila-seca; INS Domè-
nech i Muntaner, de Reus;
INS del Morell; INS Camí de
Mar de Calafell; Escola Joan
XXIII de Bonavista, Col·legi
Sant Pau de Tarragona; INS
Jaume Huguet de Valls, i INS
Fonts del Glorieta d’Alcover.

L’INS Vila-seca i l’escola Joan
XXIII van aprofitar per cele-
brar les Jornades de Solida-
ritat i van fer aportacions per
ajudar a finançar el Programa
de Beques impulsat pel
Comitè. 

Els temes tractats van ser:
Experiències de viatges al
Tercer Món (8) Migracions (4)
Persones sense sostre (2) Un
altre món es possible (3) Vio-
lació dels drets humans (6)
Àfrica, continent marginat (4)
Globalització (2) Desigualtat
econòmica i injustícia social
(3) Ètica en la política (4).

Set voluntaris van impartir
les xerrades i altres tres es
van fer càrrec d’organitzar-
les i de coordinar-se amb els
centres. 
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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 Petén,
Guatemala
Cost del projecte: 3.200 €
Finançament: 
Ajuntament de Reus: 1.172 €
Comitè Óscar Romero: 2.028 €

Agroindustria campesina, transformar alimentos para
transformar vida 

Contrapart: Tierra y Vida
Localizació: Departamento de El Carazo, Nicaragua
Cost del projecte: 5.790 €
Finançament:
Comitè Óscar Romero:1.749 €
Ajuntament de Cambrils: 2.540 €
Tierra y Vida: 1.501 €

Suport a Radio Progreso: Restitució d’antenes de
difusió i estada a Tarragona del tècnic V. Andrés
Hernández

Contrapart: Radio Progreso
Localizació: El Progreso, Yoro, Honduras
Cost del projecte: 6.500 €
Finançament: 
Comitès Óscar Romero d'Espanya: 6.500 €

Ajuts solidaris

Visita del Cardenal Chávez
El cardenal Gregorio Rosa Chávez, estret col·laborador de l’ar-
quebisbe  Óscar Romero, va visitar Tarragona el dimecres 17 de
gener, invitat pel Comitè.  Bisbe auxiliar de l’Arxidiòcesi de San
Salvador va ser nomenat cardenal pel Papa Francesc, el primer
en la història de El Salvador l’estiu del 2017, un gest que dóna
suport a la trajectòria de l’Església del país a favor de la pau i la
reconciliació i a favor de la població víctima de la pobresa i de la
violència.

Teatre solidari
Per recollir fons per al projecte
sociosanitari a San Miguel
Acatán, es va representar «El
Florido Pensil» a Vilaseca a
càrrec de la companyia de
Castellvell del Camp «La
Teatr’Era» el 25 de març. El
resultat va ser un gran èxit;
tan a nivell econòmic per al
projecte com a nivell artístic
per artistes i públic.



Conferències
L’Opció pels pobres d’Óscar Romero
Cardenal José Gregorio Rosa Chávez  (Bisbe auxiliar de
San Salvador)
Local: El Seminari, Tarragona, 17 de gener

Igualtat de gènere: Juntes som més fortes
Isabel Aparecida Félix (Universitat de Coïmbra, Portugal)
Local: Sala de Juntes de la URV Tarragona, 5 d’abril

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana
Les grans causes...en allò petit
Jordi Planas (coordinador de l’Agenda) i Joan Surroca
(col·laborador)
Local: Biblioteca Xavier Amorós de Reus

3

Programa de beques
S’han becat un total de 133 estudi-
ants amb una quantitat de 14.750 €.

Municipio de Santa Cruz del
Quiché. Sacapulas. Guatemala 
Alumnes becats:11 estudiants
Contrapart: Congregación Sagrada
Família
Finançament: 
COR Tarragona-Reus 2.600 €

Parroquia de Sant Antonio de
Pàdua. Sayaxché. Petén.
Guatemala
Alumnes becats: 28 estudiants
Contrapart: Religiosas de la Asunción
Finançament: 
COR Tarragona-Reus 4.250 €

Centro Maya Asunción. San Luis.
Petén. Guatemala.
Alumnes becats: 3 estudiants
Contrapart: Asociación Educativa
Maya Asunción
Finançament: 
COR Tarragona-Reus 500 €

Comunidad de Colotenango San
Miguel i Santa Cruz.
Huehuetenango Guatemala 
Alumnes becats: 21 estudiants
Contrapart: Centro Diocesano de
Formación Pastoral
Finançament: IES Vila-seca i COR
Tarragona-Reus 3.750 €

Projecte Samaritanas. Managua.
Nicaragua
Alumnes becats: 70 estudiantes
Contrapart: Comunidades Eclesiales
de Base 
Finançament: COR Tarragona-Reus
3.500 €

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

“Cooperativisme i Economia Social”
Ponent: Dr. Lluis Carreras professor de la URV
“La revolución de Nicaragua”
Ponent, Fernando Bermejo Garcia
“Cosmovision Maya”
Ponent: Mn. Pablo Hernández Chum, sacerdote católico
maya
“La manipulación a las última elecciones de
Honduras”
Ponent: Sr. Andrés Hernández, periodista de Radio
Progreso
“STOP Mare Mortum”
Ponents: Activistes Mare Mortum: Cèlia Maya i Laura
Aguadé
“Vivenda Social”.
Ponent:  Dr. Sergio Nasarre Aznar Director de la Càtedra
UNESCO d'habitatge de la URV de Tarragona i reconegut
expert a nivell europeu

Canonització de Monsenyor
Romero
Un grup de 21 pelegrins del COR juntament amb
33 membres dels Comitès de Terrassa i Barcelona
van assistir a la cerimònia de canonització a Roma
de Mons. Óscar Romero el 14 d’octubre.



Revista Quetzal
Revista dels Comitès Óscar
Romero de Catalunya, con-
feccionada per un grup de
voluntaris, amb una tirada
de 300 exemplars.

Número 76, maig 2018
“Compromís i confiança”

Número 77, novembre 2018
“San Romero del Mundo”
(edició doble per comme-
morar la canonització).

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 Ajuntaments
de Cambrils, Reus i Tarragona.
La Coordinadora d’ONGs de
Tarragona.
La Coordinadora Estatal de
Comitès Òscar Romero.
La Plataforma STOPMAREMOR-
TUM
La Plataforma en contra dels
tractats: TTIP, CETA i TISA

L’Agenda i 
calendaris
S’ha distribuït l’Agenda
Llatinoamericana de 2019
promoguda per José Mª Vigil
i Pere Casaldàliga, amb
escrits de persones de presti-
gi d’arreu el món, al voltant
del tema: “Les grans caus-
es en allò petit”.
Difusió: 140 agendes. 

Comerç just
El Comitè col·labora en la
promoció de productes de
Comerç Just: cafè, xocolata,
cacau, sucre, fruits secs amb
compra d’aquets productes
per part de socis, col·labo-
radors i simpatitzants del
Comitè. Ingressat: 1.750 €.

Viatges solidaris i projecte
sociosanitari

Des de l´any 1987, el COR, cada estiu, organitza viatges sol-
idaris, especialment a Amèrica Central, per donar a conèixer
les dures realitats d’una part del Tercer Món.

Un voluntari, expert en comunicacions, va visitar  el bisbat de
Huehuetenango, Guatemala,  amb l'objectiu específic
d’assessorar un projecte diocesà per permetre a comunitats
remotes l’accés a Internet.

Col·laborem amb aquell bisbat en la millora de l'assistència
sanitària de les comunitats de la parròquia de Sant Miquel de
Acatán. Primer es va adequar la clínica parroquial com a
espai assistencial, amb tres dependències: farmàcia, labora-
tori i àrea assistencial més un espai que servís com a
residència dels cooperants. 

Recentment, es va garantir la presència allí de dues cooper-
ants, metges i infermera, dues vegades l'any. Es va realitzar
la visita dels cooperants a les comunitats més allunyades de
manera rotatòria Es va contractar un metge al principi,
perquè donés continuïtat a l'assistència mèdica. Es va donar
suport formatiu als promotors de salut de les diferents
aldees. Actualment està cobert el servei amb un infermer
professional que dóna assistència diària a la comunitat

L'any passat es va visitar l'hospital diocesà de Jacaltenango,
regentat per religioses mexicanes de la congregació de las
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, com-
provant així in situ la problemàtica d'estructura que patien les
sales d'hospitalització. El comitè es va comprometre a un ajut
econòmic, com així s'està fent, i a la visita aquest any (2019)
de dos cooperants per treballar-hi temporalment

També es va iniciar el mes de setembre la construcció d'un
consultori mèdic en el llogaret de Patalcal; municipi de Sant
Mateo Ixatán. Actualment està atès per una infermera pro-
fessional que passa consulta diàriament. El consultori està
subvencionat també pel Comitè.

Ajuda solidària
S’han enviat medecines i
material escolar per a la
Parròquia de S. Francesc
Xavier de la ciutat costanera
de Joal-Fadiouth, a prop de
Dakar, al Senegal.

S’ha concedit una beca  de
4.200 € al Curs Intensiu de
Teologia en el Centre
Internacional  d´Estudis de
Manresa a un sacerdot de la
diócesi de Huehuetenango,
Guatemala 

Facebook
www.comitesromero.org/tarragona


