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Tarragona i ReusTarragona i Reus

La tasca del Comitè està centrada per ara i tant, 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.

OBJECTIUS

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.

Al presentar el resum de les activitats que ha realitzat el Comitè durant l’ any, volem
fer una menció especial a esdeveniments que per la seva importància per a nosaltres,
ens han alegrat, preocupat i ocupat especialment, i que han estat:

-Beatificació de Mons. ÒSCAR ROMERO, màrtir de l’ Església dels pobres.

-Immigrants i refugiats, per causa de la pobresa i les guerres.

-Sobirania alimentaria.



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
pobles, així com donar a
conèixer la situació econòmi-
ca i social de països
empobrits.

El curs 2014-2015 s’han fet
56 xerrades a uns 1680 joves
dels centres:

IES Vila-Seca, Col·legi Sant
Pau de Tarragona, IES El
Morell, Joan XXIII, IES Camí
del Mar de Calafell, IES Martí
Franquès de Tarragona, IES
Serra de Miramar de Valls.

Temes tractats: què hi ha
darrere les guerres?, person-
es sense sostre, experiències
de viatges al 3er. món, Àfrica
continent marginat, consum
responsable, violació dels
Drets Humans, Globalització,
ètica en la política, migra-
cions, situació de Nicaragua,
deute extern.

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
Duran l’any s’ha treballat en la finalització del projecte iniciat
l’any 2014, Cooperativa de mujeres solidarias de Santa
Teresa de El Carazo, el qual havia estat  subvencionat per l’
Ajuntament de Reus amb 2.000€. el Comitè ha finançat la
diferència fins a 6.700 €. a la contrapart: Tierra y Vida de
Nicaragua.

Recordem que el projecte funciona amb l’entrega d’ un vedell
o una ovella a una família  amb el compromís d’entregar la
primera cria a un altra família. Actualment hi ha 100 benefi-
ciaris.

Desenvolupament productiu i sostenible

Projecte per a millorar la finca col·lectiva a Masaya, Nicaragua,
al no ser aprovat per l’Administració, el Comitè ha aportat
6.000’€ per a la construcció d’ un “silo i un paritori per les
vaques”.

Amb les aportacions rebudes per aquest finalitat, el COR ha fet
un lliurament puntual a projectes consolidats a Nicaragua.
-Centre Samaritanes per a mares soles de Managua,2.000€,
23 beneficiàries.

-Escola infantil Colibrí de Managua, 1.500€,80 beneficiaris.
-Projecte de fabricació de gel per destinar els guanys a activi-
tats per a joves, 900€, 60 beneficiaris

Projecte de sensibilització

Fins el mes de juny s’ha treballat en el projecte: Sobirania ali-
mentària de l’any 2014, que havia estat subvencionat amb
6.400 € per l’Ajuntament de Tarragona.

Les principals activitats han estat: varies  conferències: una
experiència de Bogotà i varies sobre  Nicaragua; confecció d’
un vídeo per informació en xerrades i una revista Quetzal
monogràfica sobre el tema.
El vídeo i la revista monogràfica, es van presentar a la Festa
del Comerç Just, a la Rambla de Tarragona, el 30 de març



Conferències

Experiencia sobre cultivos ecológicos en un barrio mar-
ginal de Bogotá 
Maria Jesús Viejo Díaz
Espanyola amb 25 anys de convivència en el barri “El Codito”de
Bogotà on hi segueix treballant
Local del Comitè
Tarragona, 11 de febrer.

Visió d’Europa des de Brussel·les
Martín Maier sj.
Secretari per a Affers europeus del “Jesuit European Social
Cener” a Brussel·les
Sopar col·loqui
Tarragona 15 de març

Els més Bells Valors
Representació a càrrec d’alumnes de l’ IES Camí del Mar de
Calafell
Textos de professors 
En benefici del COR
Local Teatre Ateneu
Tarragona, 17 d’abril

Un exemple de sobirania alimentària a Nicaragua
Carmen Martínez
Directora de l’ ONG Tierra y Vida i
Coordinadora de Comunitats de Base
Local Sala Kesse
Tarragona, 5 de maig

Experiència de quatre metges de Tarragona en el món
maia de Guatemala
Miquel Mª Biarnès, Laura Palacios, Vanesa Revuelta i Henar
Fernández
Local Sala de Graus de la URV
Tarragona, 12 de novembre

Actes relacionats amb la Beatificació de Mons. Òscar
Romero

Oscar Romero, Màrtir de l’Església dels pobres
Martín Maier sj.
Teòleg, alemany
Director de la Fundació Òscar Romero de Londres
Local del Comitè
Tarragona, 16 de març

Projecció de la pel·lícula “ÒSCAR ROMERO”
Local Auditori de la Diputació
Tarragona, 27 de maig

Òscar Romero, pastor i màrtir
Julian Filochowski
Amic personal de Helder Cámra i d’Òscar Romero
Director de la Fundació Òscar Romero de Londres i de l’
Agencia de solidaritat catòlica de la Conferència episcopal
d’Anglaterra
Local Sala d’actes del Seminari 
Tarragona, 11 de juny
El mateix dia, Sopar col·loqui per aprofundir en el tema
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Programa de
beques

Parroquia de San Antonio
de Padua. Sayaché. Petén
(Guatemala)
Alumnes becats: 19
Contrapart: Religiosas de la
Asunción.
Finançament:
COR Tarragona-Reus:2.932 €

Centro Maya Asunción.
San Luís. Petén. Guate-
mala
Alumnes becats: 9
Contrapart:Asociación Educa-
tiva Maya Asunción
Finançament:
COR Tarragona-Reus:1.605 €

Municipio de Santa Cruz
del Quiché. (Guatemala)
Alumnes becats: 10
Contrapart:Congregación Sa-
grada Familia
Finançament:
COR Tarragona-Reus:3.580 €

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



Revista Quetzal
Revista confeccionada per un
equip de quatre persones i
adreçada a tots els Comitès
de Catalunya, amb una tira-
da de 300 exemplars.

Número 67,maig 2015
Soberania alimentària

Número 68, agost 2015
Òscar Romero beatificat per
l’Església, martir per la justí-
cia.

Número 69, desembre 2015
Immigrants

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.

L’Agenda 
L’Agenda llatinoamericana
promoguda per José Mª Vigil
i Pere Casaldàliga, amb
escrits de persones de presti-
gi d’arreu, al voltant del
tema: Desigualtat i propi-
etat. La difusió ha estar de
215  agendes.

Presentació de l’agenda

Antoni Valcarcel (Prs. COR)
Sala de Graus de la URV
Tarragona, 12 de novembre

Ajuntament de Reus
Jaume soler (Alcalde d’Arbú-
cies)
Biblioteca Xavier Amorós 
Reus, 13 de novembre

Justícia i Pau de La Selva del
Camp
Xavier Joanpere i Arcadi
Oliveres
Sala Santa Llúcia
La Selva del Camp, 8 de
desembre

Voluntaris del comitè l’han
presentat a les parròquies
de: Sarral, Solivella, Riude-
cols, Alforja, Vilaplana, La
Lleixà, Sant Joan de Reus,
Les Borges del Camp, Falset,
L’Arbós del Penedès, Bellvei i
Banyers.

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:
5.691 €.

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
Promoure un projecte de
salut a la població maia de
santb Miguel de Guatemala

Viatges solidaris 
Viatges organitzats per a
conèixer de prop aquella
realitat, compatir experièn-
cies i promoure solidaritat.

Aquest any hi ha participat
set persones que han visitat:
Nicaragua i Guatemala.


