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TTarragona i Reusarragona i Reus

La finalitat del Comitè de Solidaritat Òscar Romero de Tarragona i Reus és la de sen-
sibilitzar els nostres conciutadans, davant la situació de pobresa que provoca la injustí-
cia i despertar la solidaritat en favor d'un món millor, així com la de participar en pro-
tectes de desenvolupament i beques d’estudi.

Com que som limitats, la nostra intervenció va principalment adreçada als països de l'
Amèrica Central: Guatemala, Nicaragua i El Salvador.

PRESENTACIÓ
Un any més, presentem un resum d' activitats realitzades i, malgrat la crisi en què ens
trobem, gràcies a la generositat de voluntaris, col·laboradors i simpatitzants del
Comitè, hem pogut realitzar l' activitat programada, que va al voltant de dos blocs:
sensibilització i projectes de desenvolupament, en el qual s'inclou el Programa de
beques i ajuts a l' estudi a l' Amèrica Central, perquè considerem que l' ensenyament,
és un pilar bàsic pel futur dels pobles. 

L' activitat que podríem anomenar estrella aquest any, ha estat les "Experiències d'
estudiants maies de Guatemala". Ha suposat un esforç a tots nivells, però la valoració
de tothom que hi ha  participat: invitats, alumnes i professors d' ensenyament secun-
dari, parròquies, etc. ha estat molt positiva.

El mes de maig va començar un nou projecte: "Espacio de pueblos latinoamericanos
en Tarragona", que pretén ser un espai d' acollida a persones nouvingudes d'aquells
països.



Sensibilització

Experiències d' estudiants maies 
de Guatemala

Del 22 de gener al 28 de febrer, van estar entre nosaltres invi-
tats pel Comitè, dos nois i dues noies (patojos i patojas) de la
cultura maia, acompanyats d'una educadora, els quals han
pogut graduar-se de mestres amb l'ajut de les beques d'es-
tudis del Comitè.

L'objectiu del projecte: compartir amb joves del nostre país les
seves experiències d' estudiants de famílies pobres a
Guatemala.

Van fer 124 xerrades a unes 6.000 persones de centres
d'ensenyament, parròquies i associacions i 3 pregàries maies. 

Han participat en l'organització 20 voluntaris. Projecte sub-
vencionat per l' Ajuntament de Reus amb 3.000 EU.

Xerrades a Centres
d' ensenyament 
secundari
Programa adreçat a joves per
donar a conèixer la situació
social i econòmica de països
empobrits i promoure  la soli-
daritat i el compromís de tre-
ballar per un món més just.

Temes: consum responsable,
comerç just, experiències del
Tercer Món, Àfrica, globalit-
zació, deute extern, un altre
món és possible, violació dels
Drets Humans i migració.

El curs 2010-2011 s'han fet:
46 xerrades a 1.380 nois i
noies d'11 centres d' ensen-
yament.

Hi han participat 10 confe-
renciants i un grup de 4 per-
sones per l'organització. Tots
ells voluntaris.
Projecte subvencionat per l'A-
juntament de Tarragona amb
l.776 EU.

Pàgina web
La pàgina web del Comitè
dóna a conèixer de manera
interactiva i participativa les
seves inquietuds, activitats i
el compromís amb els pobres
del Tercer Món, en especial
els dels països de l'Amèrica
Llatina.
http://comitesromero.org
/tarragona
També està oberta la partici-
pació a la xarxa social
“Facebook” amb la creació
del grup "Comitès Oscar
Romero".

L’Agenda i els calendaris 
L’agenda llatinoamericana promoguda per José Mª Vigil i Pere
Casaldàliga, amb escrits de persones de prestigi d'arreu al
voltant del tema: Quin Déu? Quina Religió? La difusió ha
estat de 300 agendes.
La difusió dels calendaris solidaris d' aquest any ha estat de
325 exemplars
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Comerç just

El Comitè col·labora en la
promoció de productes de
Comerç just.



Conferències
Experiències de joves
maies de Guatemala
Local del Comitè
Tarragona, el 26 de febrer

De quin Déu parlem?
Vigil, José Mª,  
Forma part del equip de l'A-
genda Llatinoamericana
Local del Comitè 
Tarragona, 9 d' abril

Haití un futur incert 
Pampols, Ramiro, S.J.
Centre de Lectura de Reus
Reus, 9 d' abril i
Local del Comitè 
Tarragona, 9 de juny

Sobre la difícil situació de
Síria
Haffar, Rana, 
De Síria i de l' Església
Greco.Catòlica Melquita
Local del Comitè 
Tarragona, 28 d'octubre

Conflictes d'Orient Prò-
xim i Àsia Central
Iran, Irak, Afganiztan, Síria
Amirian, Nazanin
D'Iran, llicenciada en Cièn-
cies Polítiques
Local del Comitè
Tarragona, 28 de novembre

Presentació de l'Agenda
Llatinoamericana
2012
Bon viure - Bon conviure!
“SUMAK KAWSAY”
Conjuntament amb l'Ajun-
tament de Tarragona
Local del Casal jove Kesse
Tarragona, 14 de desembre

Projectes de
cooperació 

El Comitè estudia la viabilitat dels projectes presentats
per organitzacions amb qui manté  relació i possibilitat
de fer-ne seguiment, per presentar-los a les entitats
convocants: Ajuntaments, URV, Diputació...

Desarrollo productivo y  social
Projecte d'agricultura i ramaderia de les comunitats de
la Paz (Carazo) Nicaragua
L'agricultor rep un vedell amb el compromís d' entregar la
primera cria a un altre pagès amb les mateixes condicions.
Actualment hi participen i en son beneficiaries 105 famílies.
Finançament: Ajuntament de Reus  5.000 EU.

Desarrollo productivo sostenible de la finca de los
Cristianos Nicaraguenses por los pobres CNP a
Guanacastillo (Masaya) Nicaragua
Projecte per millorar el rendiment de la finca i en conseqüèn-
cia, el finançament per a projectes humanitaris.
Els beneficiaris directes del projecte són uns 200 i indirectes
uns 2.000
Finançament: Ajuntament de Tarragona amb 18.481 EU.

Becas de estudios. Parroquia San Antonio de Padua.
Petén (Guatemala)
Alumnes becats: 11
Finançament: COR Tarragona-Reus 2.040 EU.

Becas de estudios. Municipio de Sacapulas. Quitxé
(Guatemala)
Alumnes becats:   27
Finançament:  COR Tarragona-Reus 4.750 EU.

Becas de estudios para jóvenes mayas. CMA San Luís
Petén  (Guatemala)
Alumnes becats:  40
Finançament: Ajuntament de Cambrils 4.765 EU.

Projecte de desenvolupament 
productiu i social
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José Maria Vigil



Espacio de pueblos
latinoamericanos
en Taragona

El projecte vol donar suport a
persones immigrades llati-
noamericanes a nivell social,
cultural i educatiu, adreçat a
infants, adolescents i adults.

"Compartamos nuestra reali-
dad migratoria"

Activitats programades
Eucaristia llatinoamericana
per a tots

Xerrades sobre:
relaxació, resolució de
conflictes, autoestima, ri-
soteràpia...

Taller de dramatització per
infants i joves.

Taller de matemàtiques
per estudiants d' ESO.

Excursions i trobades per a
fomentar la comunicació

Altres activitats
El Comitè participa en:

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

La Coordinadora d' ONGs de
Tarragona.

La Coordinadora Catalana
dels Comitès Òscar Romero.

La Coordinadora Estatal de
Comités Oscar Romero 

Celebrem amb goig, que  Ramon Bosch Puig del Comitè, ha estat
guardonat amb el premi de la Fundació Vidal i Lecha, per la seva tasca
solidaria durant quatre anys al municipi d' El Quetzal de Guatemala, on
hi segueix compromès.

Revista Quetzal
Revista confeccionada per un
equip de quatre persones i
adreçada a tots els Comitès
de Catalunya, amb una tirada
de 550 exemplars.

Número 56,  Maig  2011
Volem democràcia i llibertat

Número 57,  Octubre  2011
Programa de beques la seva
oportunitat

Aportacions econòmiques
De les aportacions econòmiques solidàries de persones
particulars al Comitè, s'ha fet un lliurament puntual als
projectes que funcionen positivament de fa temps.

Centre Samaritana per a mares soles de Managua, 1.300 EU.

Escola infantil Colibrí de Managua, 1.000 EU.

A una persona del Comitè desplaçada a Managua per tasques
d’organització, 1.000 EU.

Departament de Filosofia de la UCA a Managua, una col·lecció
de 200 llibres de Filosofia.

Viatges solidaris a l’Amèrica Central
Viatges organitzats per conèixer d'aprop aquella realitat, com-
partir experiències i promoure solidaritat. Aquest estiu hi han
participat 5 persones que durant  un mes han fet un recorregut
per llocs emblemàtics de Guatemala, El Salvador i Nicaragua,
visitant projectes de cooperació promoguts pel Comitè.

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

Cine fòrum
D' octubre a juny es projecta
mensualment una pel·lícula
de temàtica social, amb pos-
terior debat entre els assis-
tents.


