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Tarragona i ReusTarragona i Reus

Presentem un resum de les activitats realitzades pel Comitè durant l’any: sensibi-
lització i projectes de cooperació al desenvolupament, que inclou el Programa de
beques i ajuts a l’ estudi a l’Amèrica Central, perquè valorem l’ensenyament com un
pilar fonamental pel futur dels pobles.

Volem destacar, que si bé de fa anys estem afectats per la crisi econòmica, els pres-
supostos de l’administració pública de 2012 per Cooperació han sofert una rebaixa con-
siderable, fet que ha repercutit en la tramitació de projectes. Per altra part, aquest any
el Comitè ha incrementat les activitats de sensibilització.

No obstant aquesta dura situació, hem pogut dur a terme la nostra programació grà-
cies a la solidaritat de voluntaris, col·laboradors i simpatitzants del Comitè.

OBJECTIUS
Els objectius del Comitè de Solidaritat Óscar Romero de Tarragona i Reus, són:

-Sensibilitzar els nostres conciutadans davant la pobresa i marginació  que provoca la
injustícia, i despertar la solidaritat.

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

Per limitació, la nostra intervenció va adreçada principalment als països de l’ Amèrica
Central: Guatemala, El Salvador i Nicaragua.



Sensibilització

Programa de beques i ajuts a 
l’estudi a l’ Amèrica Central

Municipio de Sacapulas. Quitxe (Guatemala)

Alumnes becats: 32
Contrapart: Congregación Sagrada Famila.
Finançament: COR Tarragona-Reus 5.400 EU.

Parroquia San Antonio de Padua. Petén (Guatemala)

Alumnes becats:  8
Contrapart: Religiosas de la Asunción
Finançament: COR Tarragona-Reus  1.750 EU.

Centro Maya Asunción. San Luís Petén (Guatemala)

Alumnes becats: 7 
Contrapart: Asociación Educativa Maya Asunción
Finançament: COR Tarragona – Reus 1.060 EU.

Xerrades a Centres
d' ensenyament 
secundari
Programa adreçat a joves per
donar informació de la
situació econòmica i social de
països empobrits i promoure
el compromís de treballar per
un món més just i solidari.

El curs 2011-2012 s’han fet:
84 xerrades a 2.520 nois i
noies dels centres: 
IES Serra de Miramar, Escola
Joan XXIII, IES El Morell,
Col·legi Dominiques, IES
Martí Franquès,  IES Camí del
Mar, IES Comte de Rius,
Col·legi Sant Pau, Col·legi
Vidal i Barraquer, IES
Collblanc, Escola d’ Hoteleria,
IES Pons Icart

Temes treballats: experièn-
cies del tercer món, violació
dels Drets Humans,
Globalització, un altre món és
possible, consum respon-
sable, Àfrica continent mar-
ginat, migració i comerç just. 
Hi han participat: 10 confer-
enciants i un grup de 4 per-
sones per a l’organització.
Tots ells voluntaris.  

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".
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Comerç just

El comitè col·labora en la promoció de productes de Comerç
Just: cafè, xocolata, cacao, sucre i anacardos, amb compra
d’aquets productes per part de socis, col·laboradors i sim-
patitzants del Comitè. Total ingressat: 7.274’97 EU.



Conferències

Orient pròxim i Àsia
Central
Amirian, Nazanin
Periodista iraniana, llicencia-
da en Ciències Polítiques
Local del Comitè
Tarragona, 11 de febrer

L’admiració islàmica per
Jesús 
Flaqué, Jaume
Doctor en estudis islàmics
Local del Comitè
Tarragona, 21 de febrer

Situació dels indígenes
Quichuas de Bolívia
Albó Xavier
Teòleg i Antropòleg 
Local del Comitè
Tarragona, 21 de març

Polítiques de consum més
responsable
Vargas Collazos, Mònica
Llicenciada en Sociologia i
membre actiu de l’ observa-
tori del Deute en la Globa-
lització (ODG)
Local del Comitè
Tarragona, 18 d’ abril

Venezuela: territorio don-
de nada es lo que parece y
cualquier cosa es posible
Rojas Piñero, Nandys Teresa
Llicenciada en estadística i
Teologia 
Local del comitè
Tarragona, 26 de setembre

Terratrèmol de Guatemala
Bosch Puig, Ramon
Cooperant del Comitè a Gua-
temala
Local del Comitè
Tarragona, 17 de desembre

Projectes de cooperació
El Comitè presenta a entitats convocants: Ajuntaments
URV, Diputació.. aquells projectes d’ organitzacions de:
Guatemala, El Salvador o Nicaragua, amb les quals
manté relació i possibilitat de fer-ne seguiment.

L’any 2012, marcat per la crisi econòmica, també a
l’ Administració, només hem presentat un projecte a
l’ Ajuntament de Cambrils, el mes de desembre, quan ha
obert convocatòria i que, per tant, està pendent de re-
solució.

Fortalecimiento de la infraestructura del Centro
Agroecológico de Piedra Pintada
Departamento de la Libertad, El Salvador

Projecte que ja funciona amb resultats positius de fa temps
amb necessitat de reforçar la infraestructura.
Contrapart:  Fundahmer (Fundación Hermano Mercedes Ruis)
Finançament: el cost del projecte és de 3.747 EU. I resta en
espera de resolució de l’ Ajuntament de Cambrils.
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Nazanin Amiriam

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: L’altra Economia. La difusió ha estat de
223 agendes.

La difusió de calendaris solidaris ha estat de 150 exemplars.

Presentació de l’ Agenda

Conjuntament amb l’ Ajuntament de Reus
Local de la Biblioteca Xavier Amorós 
Reus, 24 d’octubre

Conjuntament amb l’ Ajuntament de Tarragona
Local del Casal Jove Kesse
Tarragona, 16 de desembre



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  58, gener 2012
En mig d’una crisi que perju-
dica el més febles.

Número 59, juny 2012
La nova colonització.

Número 60, desembre 2012
Guatemala més patiment

Altres activitats
Concert de la Coral ÀkAN de Girona

Associació de suport i acollida d’immigrants
Lloc: al Mercat del Carrilet de Reus i “Les Palmeres” de la Plaça
Imperial Tàrraco de Tarragona
Conjuntament amb els respectius Ajuntaments.
Tarragona 9 de juny

“Casa Oscar Romero” de Beziers (França)

Participació en l’ inauguració de la “Casa d’Óscar Romero” a
Beziers (França), d’ un grup de membres del Comitè amb
exposició de fotografies de Guatemala i Nicaragua, realitzades
per Teresa Fargas.

Jornades de Formació

Participació a les Jornades de Formació: Civilización y Religión,
dinámicas de caos y esperanzas, dels Comitès Òscar Romero
de l’ Estat Espanyol, celebrades a Saragossa del 28 d’ abril a
l’ú de mai.

Cine fòrum
D' octubre a juny es projecta mensualment una pel·lícula de
temàtica social, amb posterior debat entre els assistents.

Viatges solidaris 
Viatges organitzats per
conèixer de prop aquella
realitat, compartir experièn-
cies 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 

Iniciatives per a
l’ any 2013
Desprès del darrer terratrè-
mol a Guatemala i valorant la
tasca que realitza en aquell
país el company del Comitè
Ramon Bosch, ens plantegem
un suport econòmic especial
per tal de que puguin conti-
nuar els projectes endegats. 

En l’àmbit de la sensibi-
lització, hem programat un
seguit de xerrades el gener i
febrer de 2013, a centres
d’ ensenyament secundari,
parròquies i altres entitats, a
càrrec de joves de l’ètnia
Sayaxche de Guatemala,
becats pel Comitè,  per apor-
tar la seva experiència per-
sonal i la realitat de aquell
país.

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 Catalana
de Comitès Òscar Romero

La Coordinadora Estatal de
Comitès Òscar Romero


