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L’increment de la desigualtat que s’ha
produït amb la “recuperació” de la
“crisi”, malgrat semblar una repetició,
avui, els rics son més rics i els pobres
més pobres.

Un altra realitat d’escàndol, son les
morts dels immigrants al Mediterrani i
per arribar a les illes Canàries. El
tancament de les fronteres segueix
provocant morts, refugiats, i persones
sense papers amb una resposta
vergonyant dels països europeus. 

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:

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
empobrits d’Amèrica Central: Nicaragua,
El Salvador, Guatemala i Hondures.

L’any 2020 ha estat per tothom “l’any
d’inici de la pandèmia.” Hem funcionat
amb normalitat fins el 10 de març,
aproximadament. Aquells dies van
marxar cap a Guatemala 2 metges
voluntaris, que van tenir que retornar
amb urgència a risc de quedar-se uns
mesos sense poder moure’s d’Amèrica
Central. Com tothom, al COR hem hagut
de transformar les nostres reunions de
presencials a ‘virtuals’ a través de la xarxa
però no hem deixat de treballar, com
mostren les activitats resumides en
aquesta memòria social.  La memòria
econòmica la podeu trobar, com en anys
anteriors, al web del COR:
https://comitesromero.org/cortgn/transp
arencia/

Sensibilitzar la població davant
la pobresa i la marginació que
provoquen situacions
tremendament injustes i
despertar la solidaritat.

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

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

OBJECTIUS
COMITÈ
ÒSCAR ROMERO
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Ajuntament de Cambrils:  3.500 euros
Comitè Óscar Romero de Tarragona y Reus
(COR): 1.850 euros
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
(COMT): 2.750 euros
(Contrapart) Diòcesi de Huehuetenango:
850 euros

Comitè Óscar Romero de Tarragona y Reus
(COR): 15.000 euros

Ajuntament de Reus: 2.200,00 euros
Comitè Óscar Romero de Tarragona y Reus
(COR): 2.535,50 euros
(Contrapart) Fundación Pueblo Indio: 
 846,50 euros

GUATEMALA, DEPARTAMENT DE
HUEHUETENANGO:

“Millora de l’atenció sanitària de la població
indígena de la zona Nord-oest de Guatemala”
Acció:  Formació d’agents sanitaris i promotors
de salut per donar assistència a la població dels
llogarets més llunyans del departament.

Cost total del projecte: 8.950 euros. Participen:

GUATEMALA, SAN MATEO DE IXTATÁN:
 
“Millora de les instal·lacions del col·legi diocesà”
Acció: Construcció de tres aules noves al
col·legi per tal que es pugui adherir a la xarxa
Fe i Alegria.

Cost total del projecte: 15.000 euros.

EQUADOR, SAN SALVADOR ESMERALDA:

“Mujeres Chachi con energia solar”
Construcció de un taller pel manteniment de la
instal·lació solar i per a realitzar els tallers de
formació de les dones.

Cost total del projecte: 5.582,00 euros.
Participen:

PROJECTES DE
COOPERACIÓ
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XERRADES A CENTRES D'ENSENYAMENT SECUNDARI:

Programa per informar i educar en temes socials que afecten al desenvolupament
dels pobles, així com donar a conèixer la situació econòmica i social de països
empobrits.

Desprès de 15 anys el COR segueix donant xerrades als Centres de Secundaria per a
nois i noies dels Cursos d’ESO i de Batxillerat. Han preparat i donat les xerrades 5
voluntaris del COR i tres coordinadors. Aquest curs escolar 2019-2020, degut al
COVID, s’han suspès 12 xerrades, pel fet d’haver estat els centres tancats un parell de
mesos i tenir restriccions en la dinàmica escolar els altres mesos. Aquest any, per
primer cop, s’han iniciat xerrades al Priorat que han estat molt ben rebudes. 

Els centres on s’han impartit les xerrades aquest any 2020:
COL.LEGI S.PAU DE TARRAGONA 1, IES DEL MORELL 2, IES CAMI DEL MAR DE
CALAFELL 8, IES JAUME HUGUETDE VALLS 4, IES DE TORREFORTA DE TARRAGONA
4, IES VIDAL I BARRAQUER 1, IES PRIORAT DE FALSET 5.

Per aquest nou curs 2020-21, tot i ser coneixedors de les dificultats per la pandèmia,
hem ofert novament als centres, el ventall de xerrades programades, amb la
possibilitat de fer-les telemàticament. Els temes de les xerrades inclouen:
Experiències al 3er Món, Migracions, Un altre món es possible, Consum Responsable,
Violació dels drets humans, Persones sense sostre, Àfrica continent marginat,
Globalització, Ètica i Política, Acció Missionera del COR.

SENSIBILITZACIÓ
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VIATGES SOLIDARIS

Des de l´any 1987, el COR organitza viatges
solidaris, especialment a Amèrica Central,
per donar a conèixer les dures realitats
d'una part del Tercer Món.

Degut al Covid19, no fou possible cap
sortida dins d’aquest programa durant
l’estiu del 2020. No obstant va tenir lloc la
visita llampec feta per dos metges en nom
del Comitè i del Col·legi de Metges de
Tarragona a Guatemala just els mateixos
dies que la pandèmia va començar a tenir
efectes molt pronunciats a Espanya i a
l’Amèrica Central. Si es va preparar l’estada
de la voluntària Júlia Torrents Monegal a
Guatemala, que té lloc durant els primers
mesos del 2021.

AJUTS SOLIDARIS
Hem participat en les campanyes per
pal·liar els efectes del COVID-19,
promogudes pels CORs germans de
Barcelona en favor de El Salvador, amb 460
€ i pel COR de Saragossa en favor de
l’Equador, amb 1000 €. També hem
col·laborat amb 1000 € per a la Comisión
de Derechos Humanos de El Salvador
(CDHES) a través del COR Torrejón de
Ardoz.

El Comitè ha promogut la campanya de la
Coordinadora d’ONGs de Tarragona en favor
de les persones d’Amèrica Central
damnificades pels huracans Eta i Iota amb
ajuda per entitats en Nicaragua, Hondures i
Guatemala. 
Xifra total recollida: 2.850,00€. S’han
destinat 950,00 € a cadascuna de les
contraparts: La Cuculmeca a Nicaragua,
Fundación Eric y Radio Progreso a
Honduras i Comité de Unida Campesina a
Guatemala.

Hem continuat amb la recollida de
medecines, joguines, roba i sabates per a la
Parròquia de S. Francesc Xavier al Senegal,
com en anys anteriors. Aquest any, però, el
Covid ha fet inviable el transport.

AGENDA LLATINOAMERICANA

L’agenda, que aquest any celebra el seu 30è
aniversari, amb el lema: "Retorn o no retorn.
És tard, però és la nostra hora" fou
presentada a través de l’espai Teams
d’internet per Mar i Montsant Joanpere
Foraster (Cultura i Solidaritat) el dijous 12 de
novembre a les 7 de la tarda. Jordi Planas va
presentar el vídeo de la campanya Agenda
llatinoamericana i un altre reportatge
visual, molt sentit, d’homenatge a Xavier
Joanpere. La pròpia presentació de
l’Agenda anà a càrrec de Jordi Pujadas i
Maria Mercè Roca i va cloure l’acte
Montserrat Flores, Regidora de
l’Ajuntament de Reus.

S’ha distribuït la totalitat dels 200
exemplars de l’Agenda Llatinoamericana
2021 que aquest any promou L’Agenda
Llatinoamericana San Salvador (El Salvador)
com hereus del treball fet per José Mª Vigil i
Pere Casaldàliga. L’edició catalana va a cura
de la Comissió de l’Agenda Llatinoame-
ricana de Girona.

COMERÇ JUST

El Comitè col·labora en la promoció de
productes de comerç Just: cafè, xocolata,
cacau, sucre, fruits secs venuts a socis,
col·laboradors i simpatitzants del Comitè.
Total ingressat 380,00 €.
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Número 80, abril 2020: “Pobresa i salut”
Número 81, novembre 2020:
“Conseqüències del COVID-19”

REVISTA QUETZAL

Revista de sensibilització confeccionada
pels voluntaris dels Comitès de Catalunya i
adreçada als socis i als simpatitzants del
COR amb una tirada de 300 exemplars.

Compartim, també, els nostres
continguts als nostres espais digitals
que son Facebook i la nostra plana web:
comitesromero.org/tarragona

El Consell Municipal de Cooperació dels
Ajuntaments de Cambrils, Reus i
Tarragona. 
La Coordinadora d’ONGs de Tarragona;
incloent la Jornada del Comerç Just
Coordinadora Estatal de Comitès Òscar
Romero.
Plataforma STOPMAREMORTUM.
Plataforma en contra dels tractats: TTIP,
CETA i TISA.

ACTIVITATS EN XARXA

El Comitè participa en: 
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CONFERÈNCIES

Dimecres 8 de gener de 2020, a la parròquia de Sant Josep Obrer de Torreforta
tingué lloc la presentació del llibre “La parella humana. Anotacions per a una reflexió”
per part del seu autor, Josep Baquer Sistach, jesuïta, teòleg, i arquitecte. L’autor va
explicar les referències a la homosexualitat tant a la Bíblia com en els textos
doctrinals de l’Església. La comprensió i l’acolliment a aquestes parelles hauria de ser
l’actitud evangèlica a practicar.

El dijous 27 de febrer el COR promogué a la parròquia de S. Joan de Tarragona la
xerrada “Experiències pastorals conjuntes entre parròquies” que fou impartida per
Glòria Serra, Pepa Alonso, Salvador Barceló i el P. Josep Ricart, S.J., tots ells membres
de les parròquies del Poble Sec de Barcelona, que actuen conjuntament atenent a
uns 40.000 habitants. Tot i pertànyer a quatre esglésies, formen una sola comunitat
pastoral. Especialment interessant fou l’explicació de la seva organització així com
algunes claus dels seus èxits: un laïcat molt compromès i un clergat que actua de tu
a tu donant suport a les iniciatives conjuntes.

El P. Ismael Moreno (Padre Melo), des de Radio Progreso i Fundación ERIC, va
impartir a través de la xarxa la xerrada-col·loqui "Hondures després dels huracans Eta
i Iota" dia 12 desembre de 2020. En ella va informar sobre la situació actual a
Honduras i les conseqüències dels huracans tan destructius que han patit.

Divendres, 18 de desembre del 2020, a les 7 de la tarda i a través de la plataforma
Zoom tingué lloc la conferència “La pandèmia com a símptoma: Tecnocràcia i
resiliències en un temps de canvi global” a càrrec de Jordi Jaria-Manzano, Professor
Agregat del departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, organitzada
per Justícia i Pau i Comitè Oscar de Romero de Tarragona i Reus. El Dr. Jordi Jaria va
dissertar sobre les malalties zoonòtiques, que es transmeten a través d’animals, i com
poden ser més freqüents en el futur si continuem destruint el nostre medi ambient.



BEQUES

Conscients que l’educació es la base essencial per a un futur digne dels joves de
l’Amèrica Central, impulsem un Programa de beques que pretén ajudar
econòmicament a que nens i joves desfavorits de Guatemala, Nicaragua i El Salvador
puguin realitzar estudis d’ensenyament primari, secundari i universitari. Als
estudiants que son becats se’ls demana la màxima implicació en la seva comunitat.

La valoració del programa es molt positiva i una part important arriben a realitzar
estudis secundaris corresponents al seu país a magisteri, tècnic agrícola, comptable,
etc. Aquest curs el tema de beques ha estat pausat, únicament una contrapart es va
posar en contacte amb nosaltres i ens va demanar ajut. Concretament ha estat:
 
Parròquia de Sant Antonio de Pàdua: Sayaxché, Petén, Guatemala:

Alumnes becats: 28 estudiants
Contrapart: Religiosas de la Asunción
Finançament: COR Tarragona-Reus 2.000 €

EDUCACIÓ
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ALTRES 
Com l’any anterior, durant el 2020 el COR de Tarragona i
Reus ha donat cobertura legal al projecte “Mirades del Món”.
L'objectiu principal és promoure una actitud conscient i
proactiva vers les persones d’arreu del món i acceptar la
diversitat en tots els seus àmbits, el respecte i la convivència,
a través d’uns tallers participatius i reflexius dirigits a infants
de tercer de primària de la ciutat de Tarragona. Óscar
Fabregat i Laura de la Morena, protagonistes de la iniciativa
han aconseguit finançament per part de la Diputació de
Tarragona (4.000 €) i de l’Ajuntament de la ciutat (5.171 €).

El nostre voluntari i periodista Enric García Jardí, continua publicant a Reus Digital els
articles sobre Guatemala, arrel del seu viatge al país l’any 2019, sota el títol  genèric de
“Cròniques del Quetzal”. Ja n’hi ha publicats 14 (https://reusdigital.cat/tags/croniques-
del-quetzal). Durant 2020 sis d’aquests articles s’han traduït al castellà i han estat
publicats per la revista que edita el COR de Saragossa El Ocote Encendido. 

El COR ha col·laborat amb la Fundació l’Olivera per avalar amb 3000 € el programa Luz
de Todos. Aquest programa impulsa la creació de projectes de generació d'energia
elèctrica mitjançant la construcció de petites centrals hidroelèctriques comunitàries,
les quals seran manejades per les mateixes comunitats on s'estableixin. En concret,
s’està construint la minicentral a la localitat de S. Pablo Tacaná.

https://reusdigital.cat/tags/croniques-del-quetzal


COR Tarragona i Reus
C/ Gandesa, 6, baixos Torreforta 43006 - Tarragona

Tel/Fax: (34) 977 544 328 // cortgn@gmail.com
 

Si voleu contribuir a fer possibles aquests projectes, posem a la vostra
disposició el núm. de compte:

 
La Caixa: ES05 2100 0392 15 0200083295

MEMÒRIA
FOTOGRÀFICA

Amb el suport de:


