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1. Informació institucional 
 

1.1. Naturalesa jurídica de l’entitat 
 
Justícia i Pau es va constituir a Barcelona l’any 1968 com a secretariat diocesà de 
l’Arquebisbat de Barcelona. És una associació pública de fidels segons el Codi de Dret 
Canònic, en l’àmbit d’aquesta diòcesi, i com a tal és persona jurídica pública de 
l‘Església Catòlica. Consta inscrita com a entitat religiosa en el Registre d’Entitats 
Religioses del Ministeri de Justícia amb el núm. 2321-SE/C. El seu domicili social és al 
carrer Llúria, 126, 3r 1a, de Barcelona, on disposa d’una oficina de treball cedida a títol 
gratuït per acord de l’Arquebisbat de Barcelona i del Bisbat de Terrassa. 
 
A data de 31 de desembre de 2017, l’entitat comptava amb 504 socis de ple dret, a 
banda dels col·laboradors voluntaris regulars. Al llarg de l’any es van produir 29 baixes 
i 16 altes de nous socis. 
 

1.2. Finalitats 
 
Segons els seus Estatuts aprovats el 1987 per l’arquebisbe de Barcelona, les seves 
finalitats són l’estudi i l’aplicació dels drets de les persones i dels pobles des del punt 
de vista de l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església i la sensibilització i l’actuació 
sobre aquests problemes per ajudar a la creació d’una consciència pública i afavorir les 
transformacions socials. 
 

1.3. Òrgans de govern 

 
D’acord amb els Estatuts de l’entitat, l’òrgan màxim de govern és l’Assemblea General, 
formada per tots els socis, que es reuneix amb caràcter ordinari un cop a l’any i que al 
2017, es va reunir el 16 de maig. Durant l’any 2017 la Junta de Govern s’ha reunit un 
cop al mes i ha estat formada per les persones següents:  

- Eudald Vendrell Ferrer, president (elegit per l’assemblea 2014, nomenat per 
l’Arquebisbe de Barcelona el 30 de maig de 2014) 

- Jesús Castro Chesa (reelegit per l’assemblea 2015) 
- Maria Dolors Oller (reelegida per l’assemblea 2015) 
- Núria Carulla Musons (reelegida per l’assemblea 2017) 
- Àngel Miret i Serra (elegit per l’assemblea 2016) 
- Núria Sastre Domènech (elegida per l’assemblea 2016) 
- Joaquim Cervera Duran (elegit per l’assemblea 2016) 
- Quima Giménez González (elegida per l’assemblea 2016) 
- Maria Bargalló Castellón (elegida per l’assemblea de 2017). 
* Delegat Episcopal: Josep Maria Fisa (càrrec de durada indefinida, nomenat per 

l’Arquebisbe de Barcelona). 
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1.4. Direcció executiva i personal 
 
Per nomenament de la Junta de Govern (l’abril de 2002), durant l’any 2017 ha 
continuat com a director l’Eduard Ibáñez, a jornada completa, d’acord amb les línies de 
treball de la Junta. Durant el 2017 l’equip de treball professional de l’entitat ha estat 
format, a més del director, per: 

 
- Sílvia Urbina, responsable d’administració, secretaria i comunicació, amb 

contracte laboral de 33 hores setmanals. 
- Anna Sangrà, tècnica de projectes, amb un contracte laboral de 30 hores 

setmanals. 
- Blanca Melloni, tècnica de projectes, amb un contracte laboral de 40 hores 

setmanals. 

 
1.5. Voluntariat i estudiants en pràctiques 
 
Durant l’any 2017 han desenvolupat tasques regulars de suport administratiu voluntari 
a la secretaria les persones següents: Josep Maria Casas, Antonia Fraiz i Anna Gudiol. 
Aquesta última ha col·laborat també amb la gestió de la biblioteca i hemeroteca, 
l’arxiu històric i amb tasques de traducció i correcció de textos. 
 
També han col·laborat en l’organització i execució de les campanyes i altres activitats 
diferents estudiants que han fet les seves pràctiques acadèmiques a Justícia i Pau. 

 
1.6. Finançament 
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2. Activitats de promoció de la pau i el desenvolupament humà 
integral 
 
2.1. Campanya #ConflictMinerals 

Sensibilització social i incidència política a la UE, Espanya i Catalunya sobre 
l'impacte social i mediambiental de l'extracció i comerç de minerals (en 
particular a la RD del Congo).  
 
La campanya s’ha realitzat amb la col·laboració de JiP Bèlgica,  ALBOAN, 
Comissió General JYP, La Bretxa, SCK, Justice et Paix Butembo, FJDF, GADHOP 
 

- Cronologia  “Els #ConflictMinerals al llarg de la història” 
- Jornada la jornada "El preu del nostre consum: explotació humana i devastació 

ambiental" 11 novembre 2017. Participació Abbé Aurélien Rukwata (Justice et 
Paix Butembo). 

- Participació en el Mobile Social Congress 2017 
- Articles i notícies a la web de la campanya i la web de JiP 
- Participació en la xarxa d'ONG d'incidència política (visita Brusel·les març 2017) 
- Suport econòmic a Justice et Paix de la diòcesi de Butembo, i a les associacions 

GADHOP i Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.2. Promoció d’una Ecologia integral (Laudato si’) 
- Difusió de l'encíclica Laudato si 'en comunitats cristianes 
- Creació d'una comissió específica JiP 
- Projecte “ecoparròquies” 
- Conferències en parròquies, entitats, escoles i altres àmbits 
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2.3. Celebració de la Jornada Mundial de la Pau 
- Difusió del Missatge del papa Francesc 
- Eucaristia l’1 de gener a la Catedral de Barcelona, presidida per Mons. Joan 

Josep Omella.  

 
2.4. Iniciativa sobre Drets Humans i Empreses Transnacionals 

- Participació a la 3a Sessió del Grup de Treball Intergovernamental sobre 
Empreses i Drets Humans de Nacions Unides. Es va celebrar a Ginebra i va 
comptar amb la representació de Justícia i Pau per part de tres voluntaris de la 
comissió Nord-Sud.  

- Adhesió a la Campanya Global per desmantellar el poder de les transnacionals. 

 
2.5. Participació en la Campanya "Banca Armada" (impulsat pel Centre 

Delàs i Setem) 
Membres de la Campanya Banca Armanda, de la qual Justícia i Pau hi forma 
part, van participar de la Junta d’accionistes del Banc de Sabadell, Banc 
Santander i CaixaBank. 

 
2.6. Solidaritat amb Colòmbia  

- Taula per la Pau i a els Drets Humans a Colòmbia 
- Trobada celebrada a Colòmbia organitzat per Justícia i Pau d'Alemanya i la 

Conferència Episcopal Colombiana 

 
2.7. Promoció de la banca ètica. FETS. FIARE 
 
2.8. Conferències i xerrades a petició d'escoles, associacions i altres 

entitats: 
- Crisi econòmica i financera, desenvolupament, desigualtats ...  
- Consum responsable 
- Cultura de pau i no violència 
- Banca ètica.  

 
2.9. Participació a la Federació ONG La Fede. 
  

http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es
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3. Defensa i promoció dels drets humans 
 
3.1. Reinserció social de reclusos 

- Voluntariat a Presons: 60 voluntaris en 9 presons de la província de Barcelona:  
o Educació 
o Activitats culturals 
o Visita i acompanyament personal d'interns 
o Cercles 

- Sensibilització 
o Debat públic sobre la reinserció social, 26 d'abril i altres. 
o Xerrades en escoles i altres àmbits 
o Coordinadora d'ONG contra la Tortura. Campanya contra el règim 

d'aïllament penitenciari. 
- Participació a la FCVS 

 
3.2. Drets i integració social de migrants i refugiats 

- Plataforma entitats cristianes sobre la immigració (Justícia i Pau, Càritas, 
Delegació Pastoral Social, Cristianisme i Justícia, ACO, GOAC, JOC, Mans 
Unides...).  

- Iniciativa "Teixint xarxes” amb les comunitats musulmanes. 
o Visita a diferents mesquites i líders musulmans. 
o El debat públic "Dones musulmanes, agents de canvi", 19 octubre 
o Seminari de quatre sessions titulat “Com combatre els prejudicis 

islamòfobs”, octubre-novembre 
- Plataforma entitats cristianes amb la immigració (Justícia i Pau, Càritas, 

Delegació Pastoral Social, Cristianisme i Justícia, ACO, GOAC, JOC, Mans 
Unides...) 

- Participació a la manifestació "Casa Nostra Casa Vostra". 
- Projecte [Rec]fugiades 

 

 
3.3. Cicle de conferències mensuals "Els dilluns dels Drets Humans"  

Organització d’un cicle permanent de conferències, juntament amb 
Cristianisme i Justícia, Mans Unides, Càritas Diocesana de Barcelona i Grup de 
Juristes Roda Ventura, amb l'objectiu de donar a conèixer, debatre i reflexionar 
sobre problemàtiques que comporten vulneracions o dificultats per als drets 

humans arreu del món. Aquestes conferències 
S’han realitzat un dilluns de cada mes i han 
comptat amb experts i persones o 
organitzacions que actuen en relació amb la 
realitat objecte de cada sessió. 
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3.4. Plataforma pel dret a un habitatge digne (Justícia i Pau, Càritas, CCOO, 

UGT, OCU i FAVB). Seguiment del Fons Social d'Habitatges de Lloguer. 
 

3.5. Conferències sobre drets humans en escoles i altres àmbits (crisi de 

refugiats i migracions, pena de mort, presons, dret al treball decent ...) 
- Acte públic "Diàleg islamo-cristià: el paper de les religions en la construcció de 

la pau", 11 desembre. 

 
3.6. Iniciativa per la llibertat religiosa.  

- Manifest presentat al Parlament, 21 de febrer 
- Jornada "La dimensió pública de la llibertat religiosa", amb JiP Espanya, 

Fundació Claret, Lliga Mare de Déu de Montserrat i Grup Sant Jordi, 28 
d'octubre. 

 
3.7. Iniciativa pel dret a un treball decent (Càritas, Justícia i Pau, Mans 

Unides, Pastoral Obrera, Cristianisme i Justícia).  
- Entrevistes amb grups parlamentaris, Administració i sindicats.  

- Acte simbòlic celebrat el 7 d'octubre davant de la catedral: "No qualsevol 

treball, sinó un treball decent" . 
 
3.8. Equip d'incidència davant violacions greus de drets humans 

 
3.9. Atemptats 17-agost 

- Nota de premsa  i tuits 
- Adhesió i participació en la manifestació  #Notincpor el 26 d’agost a Barcelona. 

Eudald Vendrell, president de l’entitat va participar en la zona de capçalera 
reservada a representants d’entitats de pau i drets humans.  

 
3.10. Defensa dels drets nacionals de Catalunya i violacions de de drets 

humans. 
- Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 
- Nota sobre la legitimitat i oportunitat d'un referèndum a Catalunya.  
- Nota sobre l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 
- Adhesió a l’aturada de país, 3-O 
- Taula pels Drets Humans i la Democràcia 
- Nota davant les eleccions al Parlament de Catalunya 21D.  
- Nota conjunta amb altres col·lectius, "En defensa de l'autogovern": 
- Articles i intervencions als mitjans 
- Solidaritat amb les persones empresonades. Cartes. Plaça del Rei. 

  

https://www.facebook.com/events/146969042559856/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
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4. Altres activitats 
 
4.1. Altres conferències a petició d'escoles, parròquies, ajuntaments, i 

altres entitats 
Pensament social cristià, la crisi econòmica, presentació del treball de Justícia i 
Pau ... 

 
4.2. Seminari de debat sobre economia i doctrina social de l'Església 

(amb  Fundació Joan Maragall i Cristianisme i Justícia i Pau, abril-juny) 
 

4.3. XII Premi de periodisme solidari Joan Gomis, XII 
edició. 
El 2017 es va convocar la XII edició del premi periodístic 
Memorial Joan Gomis en record de qui va ser president 
de Justícia i Pau des de 1976 fins a la seva mort (2001).  
El Memorial reconeix anualment obres periodístiques en 
català i en castellà que tractin sobre persones, 
institucions o col·lectius que destaquin pel seu 
compromís o activitats en favor de la pau, els drets 
humans, la solidaritat, la lluita contra la pobresa, 
l’exclusió social i les desigualtats Nord-Sud i l’entesa entre 
cultures i religions. Enguany, els guanyadors van ser Pablo 
López Orosa i Rosa Maria Calaf.  

 
4.4. Comissió d'Ètica i medicaments 

Article "El conflicte d'interessos a els professionals de la 
salut" (Revista "Bioètica & Debat" de l'Institut Borja de 
Bioètica) 

 
4.5. Articles d'opinió Web de Justícia i Pau 
  
4.6. Butlletí semestral i butlletí digital  
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5. Xarxa de Justícia i Pau a Barcelona, Catalunya i Europa 
 
5.1. Sopar festiu dels amics de Justícia i Pau 

El 24 de febrer a Esplugues del Llobregat es va celebrar per quart any 
consecutiu el sopar dels amics de Justícia i Pau. Aquest sopar  té com objectiu 
crear un espai de trobada diferent de la gent que forma part de l’entitat, 
enfortir, donar a conèixer i ampliar la nostra xarxa, arribar a noves persones i 
recollir suport econòmic per a les activitats de l’entitat. 
 
Enguany, el reconeixement es va fer a la Comissió de Justícia i Pau del Maresme 
pel seu treball conjunt amb les comunitats islàmiques de Mataró per promoure 
la convivència, la integració i la pau. 

 

5.2. Trobada anual dels socis, voluntaris, col·laboradors i comissions de 
Justícia i Pau de Barcelona  

 "Extremisme religiós", 25 de novembre 
 

5.3. Jornada catalano-balear 
La Trobada catalano-balear del 2017 va tenir lloc a Cervera. Sota el títol 
"Compromís amb una cultura ecològica integral" es va treballar la Carta 
Encíclica Laudato si’ per aprofundir en la reflexió sobre les arrels morals de la 
crisi ecològica, assenyalant, com a causes últimes, el paradigma tecnocràtic i 
l’antropocentrisme desviat que dominen actualment la nostra cultura, i que 
causen a la vegada un dany enorme a la terra i als pobres. 

 

5.4. Jornades anuals de la Comisión General Justicia y Paz d’Espanya 
El 31 de març i l’1 d’abril va tenir lloc a Madrid la Jornada Anual de la Comisión 
General de Justicia y Paz Espanya, organitzada per la Comissió Diocesana de 
Justícia i Pau de Madrid. La temàtica de la trobada va correspondre al segon 
any del trienni temàtic al voltant de l'encíclica Laudato Si '(LS) sobre la cura de 
la casa comuna, del papa Francesc.  
 

5.5. Trobada Europea de Justícia i Pau 
Una cinquantena de persones, representants de les 21 Comissions de Justícia i 
Pau d’arreu d’Europa, es van trobar el cap de setmana del 22 al 25 de setembre 
a la comunitat ecumènica de Taizé (nord de França) per celebrar el 50è 
aniversari de Justícia i Pau Europa. 

Durant la trobada, que tenia com a títol “Sobre les arrels espirituals i els fruits 
polítics”, es va dialogar i debatre sobre la promoció i la cura de la Creació, 

 

5.6. Recital del “Poema de Nadal” 
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Justícia i Pau va organitzar el dia 28 de desembre, a la Parròquia-Monestir de 
Sant Pau del Camp de Barcelona, la trobada anual per escoltar música i poesia, 
on es va recitar el Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, a càrrec de Pere 
Raich, i amb cançons a càrrec de Montserrat Toran. 

 
5.7. Membres de Justícia i Pau que ens han deixat el 2017 

- Gaspar Espuña 
- Salvador Sunyer 
- Albert Marín 
- Robert Coll Vinent 
- Núria Raventós 
- Jaume Botey 
- Joan Bada 
- Montserrat Solà 
- Maria Lluïsa Aragonés 
- Josep Maria Verge 
- Maria Dolors Rodríguez 
- Josep Maria Vallès 
- Maria Josep Olivé 
- Jose Maria Font  


