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L’increment de la desigualtat que s’ha
produït amb la “recuperació” de la
“crisi”, malgrat semblar una repetició,

avui, els rics son més rics i els pobres
més pobres.

Un altra realitat d’escàndol, son les
guerres, en especial la de Síria que
segueix provocant refugiats amb una
resposta vergonyant dels països
europeus. 

 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:

 

 

 

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,

Guatemala i Hondures.

Sensibilitzar la població davant
la pobresa i la marginació que
provoquen situacions
tremendament injustes i
despertar la solidaritat.

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

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

 

 

OBJECTIUS
COMITÈ
ÒSCAR ROMERO
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PROJECTE SANITARI HUEHUETENANGO
 

El COR, junt amb el Col·legi Oficial de
Metges de Tarragona (COMT) va començar
el 2015 un projecte sanitari a Guatemala, a
la zona de Huehuetenango. És una zona
molt muntanyosa, on hi predomina l'ètnia
maia i que és desesperadament pobra. 

 

S’han fet diverses estades de metges del
COMT. S’han comprovat sobretot dues
coses: la escassa oferta d’atenció sanitària
pública, amb molta dificultat per accedir-
hi i, al mateix temps, la seva mala qualitat
general. Hi ha una gran proliferació de la
medicina privada que la majoria de la
població no pot pagar.
 

El gran objectiu del projecte sanitari és facilitar
l’accés de la població a una sanitat de qualitat.
S’han pogut obrir 2 consultes populars en
zones molt rurals, amb preus d’assistència molt
assequibles. També tenen la funció de
farmàcia, amb els medicaments que
aconseguim aportar en els nostres viatges. 

 

A Jacaltenango, ciutat de més de 30.000
habitants, situada a poca distancia de la
frontera amb Mèxic, hi ha un hospital diocesà,

gestionat per una congregació de religioses,

que es dediquen a la gent pobra. Intentem
ajudar perquè l’hospital sigui l’epicentre de
tota la xarxa d’atenció sanitària de la zona, i
ofereixi suport a totes les consultes situades a
la seva zona d’influència. El COR porta anys
invertint diners per millorar les instal·lacions,

principalment les sales d’hospitalització, que
actualment ja estan acabades i pendent de
posar-se en funcionament.
 

 

 

 

 

Té un servei de urgències, atès per
metges i infermeres 24/24, tots els dies
de l’any. Té unes sales d’hospitalització
noves amb uns 60 llits, un quiròfan,

farmàcia, consultes externes i un servei
de radiologia.

 

INVERSIÓ PER PART DEL COMITÈ DE
SOLIDARITAT ÓSCAR ROMERO  9500 €

 

PROJECTE EDUCATIU SAN MATEO
IXTATÁN
 

Aquest Col·legi és al departament de
Huehuetenango, molt a prop de Mèxic,

en una de les zones més deprimides de
país. Degut a la manca d’oportunitats, els
joves intenten, clandestinament, passar
la frontera de Mèxic per arribar als EUA.

Des del COR donem suport a la construcció
de tres aules, que estan summament
deteriorades, de les 8 que té el Col·legi
parroquial, "Sta. Maria del  Camino" de S.

Mateo Ixtatán,. La major part de mà d'obra
la posaran els pares dels alumnes. Tant
professors, alumnes i pares estan molt
motivats a col·laborar. Aquest col·legi
s'incorporarà a les xarxa d'Escoles de Fe i
Alegria, ja existent a Guatemala, que es
responsabilitzarà de millorar la qualitat
pedagògica de professorat. És un col·legi
bilingüe, s'ensenya en la seva llengua natal,
el chuj, d'arrel maia i el castellà.   

 

INVERSIÓ PER PART DEL COMITÈ DE
SOLIDARITAT ÓSCAR ROMERO 7.000 €

 

 

PROJECTES DE
COOPERACIÓ
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XERRADES A CENTRES D'ENSENYAMENT SECUNDARI:
 

Ja fa 14 anys que el COR posa al servei dels centres educatius el seu programa per
sensibilitzar i educar els alumnes d'ESO i Batxillerat en temes socials que afecten al
desenvolupament dels pobles, així com donar a conèixer la situació  econòmica i
social de països empobrits. Es va convidar a 24 Centres animant-los a participar en
aquest projecte. Van respondre els següents :

 

Col·legi de Sant Pau de Tarragona, Escola Joan XXIII de Bonavista,  INS Jaume
Huguet de Valls, INS El Morell, INS de Vila-seca, INS Camí de Mar de Calafell, INS 

 Domènech i  Muntaner de Reus, INS PI de Burgar de Reus, INS Font de la Glorieta
d’Alcover, INS Priorat de Falset. L'INS de Vila-seca va aprofitar  per celebrar les
Jornades de Solidaritat  fent aportacions econòmiques per ajudar al programa de
Beques a Nicaragua i Guatemala impulsat  pel COR.

 

Els temes que es van tractar són: 

Experiències al 3r món, Migracions, Un altre món es possible, Consum
responsable, Violació dels drets humans, Persones sense sostre, Àfrica continent 
 marginat, Globalització, Ètica i política, Acció missionera del COR.

 

Sis persones voluntàries van impartir les xerrades i  altres tres van fer-se càrrec de
la  coordinació amb els centres i  l’organització dels ponents.

 

PROJECTES DE
COOPERACIÓ

AJUNTAMENT DE CAMBRILS: Consell de
Cooperació 2.540,00 €

ASSOCIACIÓ TIERRA Y VIDA: 1.501,33 €

COMITÈ ÓSCAR ROMERO: 69,75 €

PRODUCCIÓ DE BIOINSUMOS ORGÀNICS
 

País: Nicaragua
Contrapart: Tierra y Vida
Localització: Municipi de Santa Teresa, al
departament de El Carazo.

Sector de cooperació: Desenvolupament
comunitari i sobirania alimentària.

Període previst d'execució: 1 any
Cost total del projecte: 4.411,08 €

 

Participants:

AJUDA SOLIDÀRIA
 

El Comitè de Solidaritat Óscar
Romero ha promogut dos
enviaments de medicines i joguines, a
la Parròquia de Sant Francesc Xavier
del Senegal, tal i com es venia fent en
anys anteriors.

 

Enguany, s'han afegit roba i sabates
responent a les necessitats
immediates detectades.

SENSIBILITZACIÓ
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“Monsenyor Óscar Romero, avui” on en
Francesc Xammar va parlar de la figura
del sant mentre que en Jim Scott va
glosar el treball d’enguany del COR: 19 de
febrer 

“Guatemala, una altra realitat” el Dr
Miquel María Biarnès va parlar de les
iniciatives nostres en el camp del
projecte sanitari al Bisbat de
Huehuetenango: 26 de febrer de 2019

"Una altra església és possible" Victor
Codina, jesuïta, que ha passat varies
dècades a Bolívia va parlar sobre el tema 

a la Parròquia de Sant Josep Obrer,
Torreforta: 15 de març.

CONFERÈNCIES
 

Dins del cicle Pau i Drets Humans del
Centre de Lectura de Reus, s’han presentat
dues conferències per part del COR:

 

 

 

 

TEATRE SOLIDARI
 

Amb l'ànim de recollir fons pels projectes
del Comitè, es va representar «La Jaula de
las Locas» (en versió catalana) a l’auditori
Josep Carreras de Vilaseca a càrrec de la
companyia de Castellvell del Camp «La
Teatr’Era» el 15 de desembre. El resultat va
ser un gran èxit; tan a nivell econòmic per al
projecte com a nivell artístic per artistes i
públic.

 

PRESENTACIÓ DE L'AGENDA
LLATINOAMERICANA
 

Casal de les Dones de Reus

Amb el títol Tsunami 4.0 a la vista! José
María Vigíl Gallego, cofundador de l’agenda
juntament amb Pere Casaldàliga, va
presentar els continguts de l’edició
d’enguany. José Mª Vigíl s’acomiada de la
responsabilitat de l’edició aquest any. 

 

 

 

 

 

 

L’Agenda, amb escrits de persones de
prestigi d’arreu el món, al voltant del tema:

“Tsunami 4.0 a la vista!” s’ha distribuït a
diverses localitats de la demarcació. Difusió:

200 agendes.

 

 

COMERÇ JUST
 

El Comitè col·labora en la promoció de
productes de Comerç Just: cafè, xocolata,

cacau, sucre, fruits secs venuts a socis,

col·laboradors i simpatitzants del Comitè.

Total ingressat  2.045,00  €.
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VIATGES SOLIDARIS
 

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

 

El juliol del 2019, un periodista voluntari de Tarragona, Enric Garcia Jardí, va participar en
un dels viatges. Durant l’estança va realitzar 14 reportatges per tal de recollir informació i
donar a conèixer la realitat de poble maia de Guatemala en els seus diferents aspectes. Els
reportatges van sortir la primavera del 2020 en versió escrita per internet a Reus Digital
[www.reusdigital.cat] i es pretén presentar-los conjuntament en una propera publicació.

 

Malauradament, Nicaragua segueix a la deriva.  Com a conseqüència, a l'estiu passat, per
motius de seguretat, cap membre de Comitè va poder viatjar a Nicaragua, per visitar els 

 projectes locals que reben suport per part del Comitè.

 

 

 

 

 

Número 78, març 2019 sobre “Migració”

Número 79, novembre 2019 sobre “Canvi
climàtic”

REVISTA QUETZAL
 

Revista editada per persones voluntàries i
adreçada als Comitès de Catalunya, als socis
i als simpatitzants del COR amb una tirada
de 300 exemplars.

 

 

 

 

 

Compartim,també, els nostres continguts als nostres espais digitals que son
Facebook i la nostra plana web: comitesromero.org/tarragona

 

 

El Consell Municipal de Cooperació dels
Ajuntaments de Cambrils, Reus i
Tarragona. 

La Coordinadora d’ONGs de Tarragona;

inclòs la Jornada del Comerç Just
Coordinadora Estatal de Comitès Òscar
Romero.

Plataforma STOPMAREMORTUM.

Plataforma en contra dels tractats: TTIP,

CETA i TISA.

ACTIVITATS EN XARXA
 

El Comitè participa en: 
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Comunidad de Colotenango San
Miguel i Santa Cruz. Huehuetenango.

Guatemala 

 

Alumnes becats: 21 estudiants
Contrapart: Centro Diocesano de
Formación Pastoral
Finançament: INS Vila-seca i COR
Tarragona-Reus 4.500 €

 

Centro Escolar Católico “Santa
Familia” Santa Ana. El Salvador
 

Alumnes becats: 14 estudiants
Contrapart: Religiosas de la Asunción.

Comunidad Barrio San Juan
Finançament: COR Tarragona-Reus 1.260 €

 

 

 

BEQUES
 

Conscients que l’educació es la base essencial per a un futur digne dels joves de
l’Amèrica Central, impulsem un Programa de beques que pretén ajudar
econòmicament a que nens i joves desfavorits de Guatemala, Nicaragua i El Salvador
puguin realitzar estudis d’ensenyament primari, secundari i universitari. Als estudiants
que son becats se’ls demana la màxima implicació en la seva comunitat. La valoració
del programa es molt positiva i una part important arriben a realitzar estudis
secundaris corresponents al seu país a magisteri, tècnic agrícola, comptable, etc.

 

Durant el curs 2019 s’ha becat un total de 81 estudiants amb una quantia econòmica
de 13.620€.  Les ubicacions son:

 

 

 

 

 

Contrapart: Religiosas de la Asunción

Municipio de Santa Cruz del Quiché.

Sacapulas. Guatemala
 

Alumnes becats:11 estudiants
Contrapart: Congregación Sagrada Família
Finançament: COR Tarragona-Reus
2.750 €

 

Parroquia de Sant Antonio de Pàdua.

Sayaxché. Petén. Guatemala
 

Alumnes becats: 30 estudiants

Finançament: COR Tarragona-Reus
4.500 €

 

Centro Maya Asunción. San Luis. Petén.

Guatemala.

 

Alumnes becats: 5 estudiants
Contrapart: As. Educativa Maya Asunción
Finançament: COR Tarragona-Reus 610 €

 

 

EDUCACIÓ
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COR Tarragona i Reus
C/ Gandesa, 6, baixos Torreforta 43006 - Tarragona

Tel/Fax: (34) 977 544 328 // cortgn@gmail.com

 

Si voleu contribuir a fer possibles aquests projectes, posem a la vostra

disposició el núm. de compte:

 

La Caixa: ES05 2100 0392 15 0200083295

MEMÒRIA
FOTOGRÀFICA


