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Un any més, presentem un resum de les activitats que s’han realitzat al Comitè durant
l’any, la majoria de sensibilització vers la solidaritat, beques i ajuts a l’ estudi a l’ Amè-
rica Central. Programa que valorem important per al desenvolupament dels pobles.

Una activitat important ha estat oferir les experiències d’estudiants maies de
Guatemala, pel valor de la comunicació directa, en especial als nois i noies en la
mateixa etapa de la vida, dels centtres d’ensenyament de Tarragona i comarques.

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.

La nostra intervenció va adreçada principalment al països de l’ Amèrica Central:
Guatemala, El Salvador i Nicaragua.



Sensibilització
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.

El curs 2012-2013 s’han fet
23 xerrades a uns 700 joves
dels centres:

IES Serra de Miramar, IES
Jaume Huguet, IES del
Morell, IES Collblanc. 

Temes tractats més impor-
tants: experiències del tercer
món, un altre món és possi-
ble, globalització, deute
extern, ètica en els mitjans
de comunicació, cultura de
l’ aigua, consum responsable,
i violació dels Drets Humans.

Han participat en el progra-
ma:  7 conferenciants i un
grup de 3 persones per a l’or-
ganització. Tots ells volun-
taris.

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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Projectes de cooperació
Projecte de sensibilització

Sensibilització entorn el consum responsable, les causes de la
pobresa, l’exclusió social i les estratègies que desenvolupen
els pobles com Nicaragua i Guatemala per garantir els drets
humans. S’han realitzat xerrades a centres educatius, confe-
rències mensuals, edició de la Revista “Quetzal” i trobades de
reflexió i debat.

Finançament: Ajuntament de Tarragona amb 5.450 €

L’any 2013, no s’han presentat projectes de Cooperació a l’ Ad-
ministració, ja que la crisi segueix afectant a les institucions.
Algunes han reduït considerablement les partides i d’altres ni
han obert convocatòria.

De les aportacions econòmiques solidàries al COR, s’ ha fet un
lliurament puntual a projectes consolidats que funcionen de fa
temps.

- Escola infantil Colibrí de Managua, 1.500 $

- Centre Samaritanes per a mares soles de Managua, 2.000 $

- Projecte d’agricultura i ramaderia  de les comunitats de la
Paz (CNP) Carazo  Nicaragua, 3.000 $

- Despeses per seguiment i control dels projectes en funciona-
ment promoguts pel COR a Nicaragua, 1.200 $ 



Conferències

Experiències de joves
maies de Guatemala 
Joves maies del Petén
(Guatemala)
Local del Comitè
Tarragona,  20  de Gener

La cara amarga del cap-
italisme 
Fernando Bermúdez
Local del Comitè
Tarragona,  4 d’ abril

Aspectos eticos de la
Crisis actual
Raul González
Local del Comitè. 
Taller de reflexió.
Tarragona, 1 de juny
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Comerç just
El comitè col·labora en la pro-
moció 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. Total ingressat:
4.833 €.

Programa de beques
El programa de beques està adreçat a joves que no disposen
de recursos per ampliar i continuar els estudis mitjos i supe-
riors. Estan personalitzades per alumne a fi de cobrir despeses
de matrícules, llibres, desplaçaments i dietes. A cada centre hi
ha unes persones que realitzen un control, seguiment i l’apro-
fitament de la beca d’aquests alumnes. Sense elles no seria
possible fer-ho.

Parroquia de San Antonio de Padua. Sayaché. Petén
(Guatemala)
Alumnes becats:  13
Contrapart:  Religiosas de la Asunción.
Finançament: COR Tarragona-Reus  2.630,00€

Centro Maya Asunción. San Luís. Petén (Guatemala)
Alumnes becats:  9
Contrapart:  Asociación Educativa Maya Asunción.
Finançament:  COR Tarragona-Reus:  1.661,00€

Municipio de Santa Cruz del Quiché (Guatemala)
Alumnes becats: 28
Contrapart:  Congregación Sagrada Família.
Finançament:  COR Tarragona-Reus:  5.100,00€

Experiències d’estudiants maies de
Guatemala
Entre gener i febrer han estat cinc setmanes entre nosaltres,
invitats pel Comitè, un noi i una noia de la cultura maia, acom-
panyats d’ una educadora. Són joves que han pogut graduar-
se de mestres a Guatemala  amb l’ajut de beques d’estudis del
Comitè.
L’ objectiu del projecte és la sensibilització: compartir amb
joves del nostre país les seves experiències d’estudiants de
famílies pobres a Guatemala.
Van fer un total de 55 xerrades a 23 centres educatius per uns
1.700 alumnes. Les xerrades a 10 parròquies i diversos ajun-
taments i Centres cívics hi varen participar al voltant de 1.450
persones
Van participar en l’organització 12 voluntaris.

Fernando Bermúdez



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

Número 61, abril   2013
El poder es servicio,
quisiera una Iglesia pobre
(Papa Francesc)

Número 62, juliol  2013
El poble brasileny diu prou!

Número 63, desembre 2013
Lampedusa

Celebració
El 29 de juny varem celebrar
amb goig els cinquanta anys
d’ordenació sacerdotal de
Paco Xammar, fundador del
Comitè els anys 80 i compro-
mès amb els països de
Amèrica Central. 

Esperem que per molts anys
pugui seguir impulsant inicia-
tives a favor de la juistícia i la
solidaritat.

Viatges solidaris 
Viatges organitzats per a
conèixer de prop aquella
realitat, compartir experièn-
cies i promoure solidaritat.
Aquest estiu hi han participat
dues persones 

Si voleu contribuir a continuar fent possible aquests projectes solidaris, tenim aquest compte
La Caixa: 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 Catalana de
Comitès Òscar Romero.

La Coordinadora Estatal de
Comitès Òscar 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: Llibertat, llibertat! La difusió ha estat de
223 agendes.

La difusió de calendaris solidaris ha estat de 280 exemplars.

Presentació de l’ Agenda

A l’ Ajuntament de Reus
Biblioteca Xavier Amorós 
Reus, 9 de desembre

A l’ Ajuntament de Tarragona
Local del Casal Jove Kesse
Tarragona, 17 de desembre

Espai de debat
El mes de novembre s’ inicià
la activitat mensual, “espai
de debat” per aprofundir en
temes d’interès econòmic,
polític i social. 

És un espai orientat a la sen-
sibilització per fer front a la
desinformació creixent dels
mitjans de comunicació.

S’han fet les trobades el
novembre i el desembre. Està
organitzat per cinc voluntaris
que trien temes d’actualitat
diversos.


