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Tarragona i ReusTarragona i Reus

OBJECTIUS

Sensibilitzar la població davant la pobresa i marginació que provoca la injustícia, i des-
pertar la solidaritat.

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

Garantir a infants l’escolaritat amb un programa de beques i ajuts a l’estudi.

Al presentar el resum de les activitats que ha realitzat el Comitè durant l’any, fem una
mirada a la situació mundial i crida especialment l’atenció:

-L’ increment de la desigualtat que s’ ha produït en la “recuperació” de la “crisi”, mal-
grat semblar una repetició, avui, els rics són més rics i els pobres més pobres.

-Una altra realitat d’escàndol, són les guerres, en especial la de Síria que segueix
provocant refugiats amb una resposta vergonyosa dels països d’ Europa.

Per això, immigrants i refugiats per causa de la pobresa i les guerres han estat motiu
de compromís del Comitè, a més de les tasques habituals en els països d’Amèrica
Central: Nicaragua i Guatemala.



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. 

Durant el curs 2015-2016
s’han fet 67 xerrades a uns
2.100 joves dels centres:

IES Font de Glorieta d’Al-
cover, Escola Joan XXIII de
Tarragona, IES Camí del Mar
de Calafell, IES  Vila-seca,
Col·legi Sant Pau de Tarra-
gona, IES Serra del Mar de
Valls, IES Domènec i Monta-
ner de Reus, IES Martí Fran-
qués de Tarragona.

Temes tractats:  
Àfrica, continent marginat,
Ètica en la política, Persones
sense sostre, Cultura de
l’aigua, Consum responsable,
Experiències de viatges al
tercer món, Violació dels
Drets Humans, Un altre món
és possible, Deute extern,
Desigualtat econòmica injus-
tícia social, Globalització, Que
hi ha darrera les guerres
actuals? Migracions entre
països,

Hi han participat 7 conferen-
ciants i un grup de 3 perso-
nes per a l’organització. Tots
ells voluntaris. S’ ha demanat
la valoració del programa als
centres d’ensenyament que
hi han participat i la valoració
que n’han fet és molt positi-
va.
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Projectes de cooperació
Empoderamient de la dona 

Projecte de formació i desenvolupament integral per a dones
de San Luís, Petén, de Guatemala, que sofreixen marginació a
les famílies i en la Comunitat
Import: 3.000 €
Contrapart:  Germana Mireya Herrera
Finançament:  Ajuntament de Cambrils i el COR

Construcció  d’ una pila per a recollir aigua 

Per fer front a la sequera 
Import: 2.754 €
Contrapart:  Cooperativa Pecuaria de Managua
Finançament:  Ajuntament de Reus i el COR.

El COR ha fet un lliurament puntual a projectes consoli-
dats a Nicaragua.

-Centre Samaritanes per a mares soles de Managua, 2.000€,
23 beneficiàries.

-Escola infantil Colibrí de Managua, 2.999€, 80 beneficiaris.



Conferències

Desigualtat i propietat

La cruesa d’ una realitat cada vegada més profunda.
L’exemple del Brasil.
Rodolfo Cascao, brasiler
Activista polític
Local Sala de Graus de la URV
Tarragona, 6 d’ abril

Experiència de quatre metges de Tarragona, en el món
maia de Guatemala
Miquel Mª Biarnès, Laura Palacios, Vanesa Revuelta i Henar
Fernández
Local Centre de Lectura de Reus
Reus, 13 de maig

Orient pròxim i Àsia Central
Armanian, Nazanin
Sopar col·loqui
Tarragona, 19 de maig

Concert a l’Auditori de Vila-seca
Organitzat per Químics Músics Solidaris en benefici de les acti-
vitats del Comitè
Vila-seca, 1 de desembre

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana

Territori i extractivisme miner a l’Amèrica Llatina
Àlex Guillamon 
Coordinador d‘Entre Pobles
Local Sala de Vistes de la URV
Tarragona, 17 de novembre

Control Atmosfèric
Josep Mª Torres
Biblioteca Xavier Amorós de Reus
Reus, 17 de novembre
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Programa de
beques
Sacapulas. Quiché
(Guatemala)
Alumnes becats:  18 
Contrapart: Congregació de
la Sagrada Família.
Finançament: COR Tarragona
i Reus: 2.580 €

Sayaché. Petén
(Guatemala)
Alumnes becats:  22
Contrapart: Religiosas de la
Asunción
Finançament: COR Tarragona
i Reus: 3.740 €

San Luís. Petén
(Guatemala)
Alumnes becats:  8
Contrapart: Religiosas de la
Asunción 
Finançament: COR Tarragona
Reus: 1.450 €

Huehuetenango, Colote-
nango, San Miguel Acatán
Alumnes becats:  6
Contrapart: Padre Luís Ixcoy
Finançament: COR Tarragona
Reus:  600 €

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.

www.comitesromero.org/
tarragona

També està oberta la partici-
pació a la xarxa social
Facebook

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

Nazanin
Armanian



Revista Quetzal
Revista confeccionada per un
grup de voluntaris i adreçada
als Comitès de Catalunya,
amb una tirada de 300 exem-
plars.

Número 70, abril 2016
Stop violència

Número 71, agost 2016
No ens resignem

Número 72, desembre 2016
Canvi climàtic: prou excuses!

Si voleu contribuir a continuar fent possible aquests projectes solidaris, tenim aquest compte
La Caixa IBAN: ES05-2100-0392-15-0200083295 

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 Estatal de
Comitès Òscar Romero.

La Plataforma STOPMARE-
MORTUM

La Plataforma en contra dels
tractats: TTIP, CETA i TISA

L’Agenda i 
calendaris
L’ Agenda llatinoamericana
de 2017 promoguda per
Josep Mª Vigili i Pere Casal-
dàliga, amb escrits de per-
sones de prestigi d’arreu, al
voltant del tema: Ecologia
integral, reconvertir-ho
tot.

La difusió ha estat de 220
agendes i 200 calendaris soli-
daris amb el tema: Sobi-
rania Alimentària.

Justícia i Pau de la Selva del
Camp ha fet la presentació de
l’ agenda, el dia 11 de de-
sembre, a càrrec de Ton Cru-
sells i Arcadi Oliveres.

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
4.044 €.

Cada any es participa en la
jornada del Comerç Just a
Tarragona.

Cine fòrum
De gener a juny s’ha projec-
tat una pel·lícula al mes de
temàtica social, amb poste-
rior debat entre els assis-
tents.

Iniciatives per a
l’any 2017
L’IES de Vila-seca ha orga-
nitzat una setmana solidària
pel mes de març, coincidint
amb l’aniversari de la mort
d’Óscar Romero, en la que es
faran varies activitats rela-
cionades amb el Comitè. 

Viatges solidaris 
Viatges organitzats per a
conèixer de prop aquella
realitat, col·laborar en algun
projecte, compartir experièn-
cies i promoure solidaritat.

Aquest any hi han participat
set persones, que han fet
estada a Nicaragua per
col·laborar en el centre “Sa-
maritanas”, i “Casa Hogar”,
així com, compartir amb co-
munitats molt pobres. Tres
metges i una infermera, amb
la col·laboració del Col·legi de
Metges de Tarragona, han
estat un mes a Guatemala,
per treballar en un projecte
de salut en comunitats
maies.


