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Tarragona i ReusTarragona i Reus

Presentem un resum de les activitats que ha realitzat el Comitè durant l’any. Son uns
programes que valorem importants per al desenvolupament dels pobles basats en dos
eixos principals: la sensibilització a les nostres comarques per a lluitar contra la desin-
formació sobre temes claus de la nostra societat, i al mateix temps, col·laborar en pro-
jectes i beques, per ara i tant estan centrades a Amèrica Central: Nicaragua i
Guatemala. Tot i així, restem oberts a qualsevol iniciativa que incideixi en la reducció
de les desigualtats Nord–Sud i ser canal i eina de divulgació solidària.

Una vegada més, agraïm les aportacions econòmiques d’amics I col·laboradors que fan
possible recolzar iniciatives comunitàries en benefici de col·lectius en risc i accedir a
estudis primaris, mitjos i superiors a grups de joves que no ho podrien fer per els seus
propis mitjans. Les beques son instrument d’autotransformació d’una societat que
demana a crits un canvi en contra de la impunitat i la recerca de la justícia i la igual-
tat. 

OBJECTIUS
Els objectius del Comitè de Solidaritat Óscar Romero de Taragona i Reius 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.



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 2013-2014 s’han fet
64 xerrades a uns 1920 joves
dels centres:
Col·legi Vidal i Barraquer de
Cambrils, IES Camí del Mar
de Calafell, IES Serra de
Miramar de Valls, IES Pons
d’Icart de Tarragona, IES
Vila-Seca , IES El Morell, Joan
XXIII de Tarragona, Col·legi
Sant Pau de Tarragona, IES
Martí Franquès de Tarragona i
Escola Hosteleria de
Cambrils.

Temes tractats: migracions,
experiències de viatges al
tercer món, un altre món és
possible, violació dels Drets
Humans, consum respons-
able, globalització, Àfrica
Continental, cultura de
l’aigua, persones sense
sostre, que hi ha darrera les
guerres actuals, ètica i políti-
ca.

Han participat en el progra-
ma: 11 conferenciants i un
grup de 3 persones per a l’or-
ganització. Tots ells volun-
taris.
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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.

Cooperativa de mujeres solidarias de Santa Teresa de El
Carazo. 
Projecte d’agricultura i ramaderia en el que agricultor rep un
vedell o una ovella amb el compromís d’ entregar la primera
cria a un altre pagès amb les mateixes condicions. Actualment
en son beneficiaries 100 famílies.
Contrapart:  Organitzción “Tierra y Vida”. El Carazo, Nicaragua
Finançament: Ajuntament de Reus:  2.000€
Comitè : 3.000€
De les aportacions econòmiques al COR, s’ha fet un lliurament
puntual a projectes consolidats i a noves iniciatives.

Projectes a Nicaragua
-Per la construcció d’ una sitja pel  del projecte:  d’una granja
de ramaderia, 2.000€.  200 beneficiaris.
-Centre Samaritanes per a mares soles de Managua, 1.542€.
23 beneficiàries.
-Escola infantil Colibrí de Managua, 1.153€.  80 beneficiaris.
-Aliments per la Comunitat de Santo Domingo en extrema
pobresa, 310€. 70 beneficiaris.
-Projecte per a comprar un terreny i construcció d’un dipòsit
d’aigua a la Comunitat de Santo Domingo, 699€.  110 benefi-
ciaris. 
-Tallers de capacitació per a joves de les comunitats eclesials
de base;   233€.  Un monitor.
-Projecte de fabricació de gel per destinar els guanys a activi-
tats per a joves, 699€.  60 beneficiaris.
-Aportació a un jove animador de la Comunitat de Somotillo,
161€.
-Mini projecte per a la cria de porcs a de les comunitats ecle-
sials de base,   89€.   20 beneficiaris.
Despeses per seguiment i control dels projectes en funciona-
ment promoguts pel  COR a Nicaragua, 465€

Projecte a Guatemala
-Tallers de formació a les comunitats indígenes maies de les
muntanyes del nord de Guatemala, 465€.  120 beneficiaris.

Projecte de sensibilització
Promoure valors d’equitat de gènere i consum responsable
entre la població, sobre tot juvenil, de Tarragona. 
El projecte està en funcionament, amb conferències, xerrades
a centres d’ensenyament secundari, i publicació de la revista
Quetzal monogràfica sobre comerç just, soberania alimentaria,
agricultura ecològica, etc. 
Finançament:  Ajuntament de Tarragona amb 6.400€

Escola infantil Colibrí

Cria de porcs



Conferències

Democràcia econòmica
Cap a una alternativa al
capitalisme 
Elvira Duran
Cristianisme i Justícia
Local del Comitè
Tarragona, 22  de Gener

Banca armada
Vs. Banca Ètica
Jordi Calvo
Centre Delàs. Justícia i PaU
Local del Comitè
Tarragona, 14 de febrer

Tejiendo caminos de
libertad
Mercè Budallès
Biòlaga i Teòlaga
Local del Comitè. 
Tarragona, 28 de març

Persones sense sostre
Ferran Busquets Forès
Director d’”Atrrels”
Local del Comitè. 
Tarragona, 9 d’abril

Experiències del viatge
solidari. Estiu 2014
Consuelo Jurado, Mireia
Capell, Elisabet Carafi,
Misael Fusté i Xavi Rius  
Comparteixen l’experièn-
cia del viatge: projectes,
visites a joves de beques,
comunitats...
Local del Comitè
Tarragona, 17 de novem-
bre
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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:  20
Contrapart:  Religiosas de la Asunción.
Finançament:  Alumnes de Bàsica de l’Escola Joan XXIII de
Tarragona, a quatre alumnes de bàsica,  360€, i COR de
Tarragona Reus, 2720 (total: 3.080€)

Centro Maya Asunción. San Luís. Petén (Guatemala)
Alumnes becats:  7
Contrapart:  Asociación Educativa Maya Asunción.
Finançament:  COR Tarragona-Reus:  1.410€

Municipio de Santa Cruz del Quiché (Guatemala)
Alumnes becats: 28
Contrapart:  Congregación Sagrada Família.
Finançament:  COR Tarragona-Reus:  4.740€

Jordi Calvo

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

Viatges solidaris 
Viatges organitzats per a
conèixer de prop aquella rea-
litat, compartir experiències i
promoure solidaritat

Aquest estiu hi han participat
sis persones que han visitat:
Nicaragua, El salvador i
Guatemala.



Revista Quetzal
Revista confeccionada per un
equip de quatre persones i
adreçada a tots els Comitès
de Catalunya, amb una tira-
da de   400   exemplars.

Número 64,març 2014
Problema per resoldre. Els
morts segueixen
(la tanca del Marroc)

Número 65, agost 2014
Brasil: Fam i futbol

Número 66, desembre 2014
STOP TTIP

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.

Espai de debat
Trobades de debat per apro-
fundir en temes d’ interès
econòmic, polític social.

Un grup de cinc o sis person-
es s’han reunit nou vegades.

L’Agenda i els
calendaris 
L’agenda llatinoamericana
promoguda per José Mª Vigil
i Pere Casaldàliga, amb
escrits de persones de presti-
gi d’arreu al voltant del tema:
Drets humans! La difusió ha
estat de 185 agendes.

La difusió de calendaris soli-
daris ha estat de 140 exem-
plars.

Presentació de l’ Agenda

Ajuntament de Reus 
Biblioteca Xavier Amorós
Reus, 18 de novembre

Ajuntament de Tarragona
Sala de Graus de la URV
Xerrada: Impacte de les
multinacionals a Guatemala
Ramon Cadenas i Feliciano
Velázquez
Tarragona, 21 de novembre

Justícia i Pau de La Selva del
Camp
Parròquia de Sant Andreu
La Selva del Camp, 14 de
desembre

Voluntaris del Comitè l’han
presentat a les parròquies
de:
L’Aleixar, L’Arbós, Banyeres,
Bellvei, Falset, Montblanc
(Santa Maria, Verge de la
Serra i Sant Miquel)  Serral i
Vilaplana

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. Total ingressat:
3.900 €.

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

Iniciatives per a
l’any 2015
S’ha programat el desplaça-
ment a Nicaragua pel proper
estiu, d’un veterinari per
impartir formació a persones
que volen  dedicar-se a la cria
de gallines


