Feliços els qui treballen per la pau,
Déu els anomenarà fills seus
(Mt 5,9)
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Introducció
Finalitzat el període de les Orientacions estratègiques de Justícia i
Pau 2014-2017, l’entitat ha dut a terme un procés de reflexió intern
sobre els reptes del nou període 2018-2021, el qual coincideix, a
més, amb el 50è aniversari de l’entitat (1968-2018), fet que ens convida a donar un nou impuls a la nostra missió en les circumstàncies
socials actuals.
Aquest document és fruit d’un treball de reflexió col·lectiva iniciat
a la Trobada de Comissions, socis i col·laboradors de Justícia i Pau
el novembre de 2016, conduïda per un equip designat per la Junta de Govern i culminada amb l’aprovació d’aquest document per
l’Assemblea General de l’entitat del 5 de maig de 2018.
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Justícia i Pau
Barcelona
Justícia i Pau Barcelona és una entitat cristiana creada el 29 de
febrer de 1968, que té per finalitat la promoció i defensa dels drets
humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i la
protecció del medi ambient, des de la perspectiva de l’Evangeli i el
pensament social cristià.

El gruix de les activitats les porten a terme persones voluntàries, organitzades en comissions temàtiques que impulsen les accions de
l’entitat en àmbits específics i en comissions territorials que actuen
en l’àmbit local o de barri.

Actualment, Justícia i Pau Barcelona compta amb el suport d’unes
Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització 500 persones sòcies i més d’un centenar de voluntaris i voli informació de la ciutadania i a la incidència política sobre els untàries.
poders públics, partits polítics, institucions socials i empreses, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, Justícia i Pau Barcelona actua en coordinació amb les diferents
elaboració d’informes, edició de publicacions, organització de comissions Justícia i Pau existents a Catalunya, amb una mateixa
congressos, debats, seminaris i conferències, activitats en identitat i finalitats, així com amb la Comissió General de Justícia
centres educatius, intervencions als mitjans de comunicació, i Pau d’Espanya i la Conferència de Comissions de Justícia i Pau
etc.
d’Europa.
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Horitzó
Justícia i Pau treballa per tal de contribuir a l’aplicació real i efectiva
dels drets de les persones i dels pobles en el nostre món des del
punt de vista de l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església, per
tal que la justícia regeixi les relacions civils i s’obtingui la pau entre
els éssers humans i els pobles.
L’entitat es proposa la sensibilització i l’actuació sobre aquests
problemes per ajudar a la creació d’una consciència pública, estimular les vocacions personals i afavorir les transformacions socials dirigides a fer efectives les exigències de la Justícia i la Pau.

“Una autèntica fe – que mai no és còmode ni individualista- sempre implica un profund desig
de canviar el món, de transmetre valors, de deixar quelcom millor darrere el nostre pas per
la terra. Estimem aquest magnífic planeta on Déu ens ha posat i estimem la humanitat que
l’habita, amb tots els seus drames i cansaments amb els seus anhels i esperances, amb els
seus valors i fragilitats. La terra és la nostra casa comuna i tots som germans. Si bé l’ordre just
de la societat i de l’Estat és una tasca principal de la política, l’Església no pot ni ha de quedarse al marge de la lluita per la justícia. Tots els cristians són cridats a preocupar-se per la
construcció d’un món millor”.
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(Papa Francesc, Evangelii Gaudium, núm. 183).

Trets característics de l’entitat
Visió integral, global-local i transversal, de la societat, des de la

perspectiva del treball per la justícia, la pau i drets humans.

Treball en xarxa amb la resta de comissions de Justícia i Pau i amb

ONG, federacions i xarxes de la societat civil que actuïn en els àmbits en els quals volem incidir, però sense renunciar, quan calgui, a
Orientació bàsica a la denúncia , creació d’opinió , sensi- fer posicionaments propis.
bilització, mobilització i conscienciació de l’opinió pública a
Catalunya, que afavoreixi canvis socials i polítics concrets, Identitat cristiana en la frontera (frontissa): el nostre origen, la nostransformi mentalitats i actituds socials i contribueixi a la tra motivació i el nostre punt de vista són l’Evangeli i la doctrina social
formació d’activistes socials .
de l’Església. Però la nostra tasca s’adreça a tota la societat i restem
sempre oberts, col·laborem i integrem persones i grups creients
Treball d’incidència política, per influir sobre lleis, polítiques públiques i no creients, amb els que compartim uns mateixos objectius. El
i criteris dels partits, dirigents, representants polítics i parlaments.
nostre llenguatge ha d’estar d’acord amb aquesta consideració.
La nostra espiritualitat és la de viure la fe de manera encarnada. El
Visió crítica i independent de qualsevol ideologia, partit o institució treball per la justícia social, la defensa dels drets humans, la pau
pública, que assenyali situacions contràries a la justícia i els drets i la fraternitat, constitueix la nostra manera d’anunciar i explicitar
humans, sigui quin sigui el seu responsable.
la Bona Notícia de Jesús.

“Representeu davant dels nostres ulls la realització de l’últim vot del Concili. Com en altres
temps -i avui també- un cop construïda l’església o el campanar es col·loca a dalt de la teulada
un gall, com a símbol de vigilància en la fe i en tot el programa de vida cristiana, de la mateixa
manera sobre l’edifici espiritual del Concili s’ha col·locat a aquesta Comissió, que no té altra
missió que mantenir els ulls oberts de l’Església, el cor sensible i la mà a punt per a l’obra
social de la caritat que és cridada a realitzar en el món, “amb l’objecte de promoure el progrés
dels pobles més pobres i afavorir la justícia social entre les nacions”.
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Pau VI a la Comissió Pontifícia Justícia i Pau

1. Eixos

estratègics
per al període
2018-2022
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1.

Eixos estratègics
per al període
2018-2022

Es defineixen quatre eixos estratègics prioritaris per a l’acció de
l’entitat en aquest període.
Els quatre eixos s’inspiren i alimenten de la tradició del pensament i
acció social de l’Església i dels col·lectius i organitzacions catòliques
de tot el món, i alhora el concreten i el difonen.
Aquests eixos determinen l’ús preferent dels recursos humans
i econòmics de l’entitat i la seva organització interna per al nou
període. No exclouen la realització d’altres activitats no incloses en
aquests eixos, segons el que determinin l’Assemblea de socis i la
Junta de Govern en cada moment, però queden supeditades a les
disponibilitats de recursos.
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1.1Pau, diversitat i
democràcia

Missió
Promoure i educar en la cultura de la pau, la no violència, la
democràcia, la convivència, la cohesió social i el diàleg intercultural, interreligiós i interconviccional i la cultura de
l’hospitalitat amb les persones migrades, amb un enfocament prioritari en la formació destinada als i les joves.
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1.1

Pau, diversitat i
democràcia

Línies d’actuació
Contribuir a promoure una cultura de l’hospitalitat,
que afavoreixi l’acollida i la integració social de les
persones i col·lectius que arriben al nostre país com
a fruit dels diferents moviments migratoris.

Promoure i enfortir la cultura de la pau, sobre la base
del diàleg, la consciència de fraternitat, el perdó i la
reconciliació, així com l’aportació de les diferents
tradicions i espiritualitats religioses i la col·laboració
entre les confessions, comunitats i institucions reliAfavorir l’educació dels joves en la cultura de la pau, gioses presents al nostre país.
la democràcia, la justícia social i els drets humans
mitjançant l’acompanyament d’iniciatives protago- Afavorir l’enfortiment de la cultura democràtica i la
nitzades per grups de joves.
qualitat de la democràcia en el nostre país, amb la
promoció del bon govern, la participació ciutadana,
Contribuir a la pau social a Catalunya davant la tensió a la transparència i l’erradicació de la corrupció, entre
causa del conflicte polític que viu el país, promovent es- d’altres.
pais d’escolta, diàleg, no-violència i pregària en àmbits
socials i eclesials, així com iniciatives que afavoreixin
un procés de diàleg i negociació per tal d’avançar cap a
una solució política justa i democràtica.

No podem deixar de constatar que els acords internacionals i les lleis nacionals, encara
que són necessàries i altament desitjables, no són suficients per si soles per protegir la
humanitat del risc dels conflictes armats. Es necessita una conversió dels cors que permeti
a cadascú reconèixer en l’altre un germà del qual preocupar-se, amb el qual col·laborar per
construir una vida plena per a tothom.
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Papa Francesc, Missatge Jornada Mundial de la Pau 2014

1.1

Pau, diversitat i
democràcia

Projectes
A continuació es recullen els principals projectes en curs i de llarga durada en cada eix estratègic.
(Aquests projectes no esgoten l’actuació de cada eix, que inclou altres iniciatives, accions puntuals i projectes en preparació, així com una activitat permanent en forma de xerrades i intervencions públiques).

teixint xarxes

Afavorir la integració social, la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació per raó d’origen, cultural o religiós,
l’exercici dels drets civils-polítics, econòmics, socials i culturals i la participació de les persones i col·lectius
procedents de països de religió majoritàriament musulmana en el nostre país.
Promoure el sentit de pertinença de les persones i col·lectius procedents de països de religió majoritàriament musulmana en el nostre país. Fomentar la seva identificació amb la societat d’acollida,
facilitar la convivència i la pau social i contribuir a evitar l’exclusió social, la xenofòbia, la islamofòbia,
així com la radicalització cap a actituds contràries a la convivència i el pluralisme per part de persones
i col·lectius d’aquesta procedència o d’altres en relació a elles.

[REC]FUGIADES

Implicar els i les joves en accions per tal de millorar el coneixement i la informació entre la ciutadania,
especialment altres joves, sobre la situació i els drets de les persones migrants i migrades, desplaçades i
refugiades, i ajudar a canviar percepcions i actituds contràries.
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1.1

Pau, diversitat i
democràcia

ESCOLA D’ACTIVISTES

Crear i acompanyar un espai format per joves, adreçat a impulsar accions en favor de la cultura de la pau
i els drets humans. Les accions serien promogudes i organitzades pels mateixos joves, amb el suport de
l’entitat. La finalitat d’aquest espai és contribuir a la formació i sensibilització dels participants i altres persones.

BANCA ARMADA

Denunciar públicament les institucions bancàries que financen la indústria militar.
Aconseguir una base social sensibilitzada que exigeixi unes polítiques ètiques i responsables a nivell polític,
social i mediambiental.
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1.1

Pau, diversitat i
democràcia

SEMINARI SOBRE LA SITUACIÓ POLÍTICA CATALANA

Expressar i intercanviar sentiments i processos personals sobre com vivim personalment la situació de la
política catalana quant a l’anomenat “procés”.
Informar-nos i comprendre més a fons sobre alguns dels principis, conceptes i problemàtiques polítiques i juridico-polítiques bàsiques implicades en aquesta qüestió.
Informar-nos i conèixer millor el pensament de la Doctrina Social de l’Església sobre els drets dels pobles.
Conèixer i comprendre millor les diferents actituds, punts de vista, posicions, estratègies, propostes de
resolució, horitzons..., existents sobre el conflicte, que ens permetin ampliar la nostra mirada al problema.
Aprofundir sobre les “llums i ombres” evangèliques de cada posició i estratègies, amb vista a copsar i comprendre, des de la fe cristiana i l’Evangeli, què hi descobrim en cadascuna d’elles, elements de legitimitat i de veritat.
Escoltar-nos a fons per intentar comprendre a qui pensa i viu diferent la situació per sortir amb millors capacitats i eines que afavoreixin i promoguin el diàleg, l’escolta i l’entesa, tant individualment com a entitat,
en relació a aquesta problemàtica.
Fer l’experiència d’uns diàlegs que puguin ser exportables o adaptables a altres moviments, parròquies,
comunitats, institucions o grups dels nostres entorns.
Disposar com a entitat de nous elements de judici per a continuar desenvolupant altres iniciatives en aquest àmbit.
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1.2
Missió
Promoure un model de desenvolupament humà global alternatiu, just, respectuós del bé comú i el medi ambient, que integri
les poblacions i les capes socials més vulnerables.
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1.2

Línies d’actuació
Anàlisi crítica del model socioeconòmic, sociopolític
i sociocultural actualment dominant i denúncia de
les seves conseqüències negatives per a la natura,
les comunitats, les persones i famílies, en especial
les que afecten les poblacions més empobrides del
món (fam, explotació, violència, desplaçaments...).

Denúncia de la vulneració de drets humans per part
de les corporacions transnacionals i impuls d’una
regulació internacional per posar fi a la impunitat
corporativa.

Suport a organitzacions dels països del sud que fan
tasques de sensibilització, solidaritat i denúncia en
Promoció del model de societat just, solidari i aquesta línia.
respectuós amb la natura que es desprèn de
l’encíclica “Laudato Si”.
Promoció d’una economia al servei de la persona,
d’iniciatives d’economia social i solidària, de les finances ètiques i el consum responsable.

“Perquè sorgeixin nous models de progrés, necessitem canviar el model de desenvolupament
global, la qual cosa implica reflexionar responsablement sobre el sentit de l’economia i la seva
finalitat (...) Simplement es tracta de redefinir el progrés. Un desenvolupament tecnològic i
econòmic que no deixa un món millor i una qualitat de vida integralment superior no pot ser
considerat progrés”
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Papa Francesc, Laudato Si`, 194

1.2

Projectes
A continuació es recullen els principals projectes en curs i de llarga durada en cada eix estratègic.
(Aquests projectes no esgoten l’actuació de cada eix, que inclou altres iniciatives, accions puntuals i projectes en preparació, així com una activitat permanent en forma de xerrades i intervencions públiques).

PARRÒQUIES ECOSOLIDÀRIES

Fonamentar i fomentar una espiritualitat ecosocial-cristiana sobre la qual ancorar els canvis de mentalitat necessaris que planteja l’encíclica “Laudato Si” .
Donar a conèixer l’estreta relació que hi ha entre la degradació ambiental i la pobresa.
Sensibilitzar i formar a les comunitats parroquials per propiciar estils de vida responsables i coherents en
els membres de la comunitat cristiana.
Impulsar la participació dels membres de la comunitat cristiana en campanyes, accions, entitats i xarxes
que promoguin un model de societat just, solidari i respectuós amb la natura.
Proporcionar a les parròquies estratègies per generar processos de canvi en els seus hàbits de consum, contractació de personal, gestió econòmica i reducció de les desigualtats que estiguin d’acord amb
l’encíclica “Laudato Si” .
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1.2

CORPORACIONS TRANSNACIONALS I DRETS HUMANS

Defensar la terra i els drets humans de les poblacions explotades, amenaçades i desplaçades per l’actuació
de les empreses transnacionals.
Mostrar les situacions de vulnerabilitat i pobresa de les poblacions dels països del sud derivades dels tractats de comerç injustos i del poder que aquestes empreses exerceixen sobre els estats, sovint producte de
la seva estreta relació amb les classes polítiques del país.
Donar a conèixer l’afectació que els grans projectes extractius, hidroelèctrics, agroalimentaris... d’aquestes
empreses provoquen en les comunitats i poblacions autòctones i en els seus mitjans de subsistència
(devastació de la natura, contaminació del sòl i de les aigües, pèrdua de biodiversitat, acumulació de residus...).
Denunciar les agressions als líders de les comunitats, especialment les dones defensores, que s’enfronten
al poder d’aquestes empreses.
Fer incidència política i donar suport a les comunitats afectades.
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1.2

#CONFLICTMINERALS

Analitzar i denunciar l’impacte negatiu global (per a la natura, les comunitats i les persones) dels grans
projectes extractius per part d’empreses transnacionals mineres en termes ecològics i socials (vulneració
de drets humans, desplaçaments, violència, contaminació...) i la seva relació amb el nostre model de desenvolupament econòmic, de consum i estil de vida.
En especial, divulgar les connexions entre la producció i consum de productes tecnològics i l’impacte social i
ambiental causat per l’extracció dels minerals necessaris per a la seva fabricació, amb una atenció particular al
cas de la República Democràtica de Congo. Contribuir a un consum més responsable i auster en l’àmbit de la
tecnologia.
Incidir socialment i política en favor de lleis i polítiques nacionals i internacionals que regulin l’actuació de
les transnacionals extractivistes, fomentin la responsabilitat de les empreses fabricants, protegeixin drets
humans de les poblacions afectades, i fomentin el desenvolupament sostenible.
Donar suport a la creació i desenvolupament de mecanismes per actuar en contra de la violència, la
discriminació i els abusos que pateix la població de la República Democràtica del Congo com a conseqüència de l’explotació irracional de recursos naturals.
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1.3
Missió
Contribuir a crear una cultura dels drets humans a la nostra societat i incidir socialment i política en defensa de determinats
drets humans especialment vulnerats, amb una atenció específica als drets socials i als drets dels infants.
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1.3

Línies d’actuació
Promoció d’una cultura ciutadana dels drets humans, Promoció i defensa de la llibertat religiosa, donant
a partir de la perspectiva de l’Evangeli i el pensament a conèixer o denunciant les diferents situacions de
social cristià, fonamentats en la dignitat de la persona. vulneració d’aquest dret arreu del món i en especial
a Catalunya.
Promoció i defensa dels drets socials, en particular
el dret a l’habitatge, el dret al treball decent i el dret a Desenvolupament d’accions d’incidència en relació a cala salut, en el marc de les iniciatives d’entitats en les sos de violacions greus de drets humans de defensors de
quals participa Justícia i Pau, la Plataforma pel Dret a drets humans arreu del món, mitjançant cartes adreçades
l’Habitatge i la Iniciativa d’Església pel Treball Decent a les autoritats dels països on es produeixen i altres iniciai la Plataforma Justícia i Salut.
tives per donar a conèixer aquestes situacions.
Promoció dels drets dels infants a partir de la divulgació Promoció i defensa dels drets de les persones amb
de la Convenció Internacional dels Drets de l’Infant discapacitat, participant en iniciatives que es de(1989) i de les recomanacions del Comitè Internacional senvolupin en aquest àmbit.
de Drets de l’Infant, en continuïtat de la tasca feta per
l’antiga Comissió de la Infància de Justícia i Pau.

Voldria destacar, però, que cap dret humà està segur si no ens comprometem a tutelar-tots. Quan
s’accepta sense reaccionar la violació d’un qualsevol dels drets humans fonamentals, tots els altres estan en perill. És indispensable, per tant, un plantejament global del tema dels drets humans
i un compromís seriós en defensa seva. Només quan una cultura dels drets humans, respectuosa
amb les diverses tradicions, es converteix en part integrant del patrimoni moral de la humanitat,
es pot mirar amb serena confiança al futur.”
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Joan Pau II, Missatge Jornada Mundial de la Pau 1999

1.3

Projectes
A continuació es recullen els principals projectes en curs i de llarga durada en cada eix estratègic.
(Aquests projectes no esgoten l’actuació de cada eix, que inclou altres iniciatives, accions puntuals i projectes en preparació, així com una activitat permanent en forma de xerrades i intervencions públiques).

CICLE DELS DILLUNS DELS DRETS HUMANS

Enfortir el coneixement, la sensibilització, la responsabilitat i la capacitat de participació i mobilització de
la ciutadania barcelonina en relació a diferents problemàtiques que vulneren o afecten negativament els
drets humans, les seves causes.
Donar visibilitat a les principals propostes, accions i iniciatives que els poders públics (a Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa) i la societat civil organitzada duen a terme actualment per protegir i fer efectius
aquests drets.

PLATAFORMA PEL DRET A UN HABITATGE DIGNE

Impulsar i coordinar el treball de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne, promoguda per Justícia i Pau i
formada per CÀRITAS, OCUC, UGT, CCOO i Justícia i Pau, amb accions d’incidència sobre els poders públics
en favor de polítiques que garanteixin el dret a l’habitatge.
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1.3
INICIATIVA PER UN TREBALL DECENT

Participar activament en les activitats de la Iniciativa pel Treball Decent formada per un ampli conjunt
d’entitats cristianes, amb accions d’incidència sobre els poders públics I empresarial i el conjunt d’agents
socials en favor de lleis i polítiques que garanteixin el dret a un treball decent.
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1.4
Missió
Promoure un model alternatiu de justícia penal, menys basat en
el càstig i orientat a la restauració del dany causat pel delicte, la
reinserció social de l’infractor i la reconciliació amb la víctima.
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1.4

Línies d’actuació
Sensibilització de la societat sobre la realitat i
la situació de les persones privades de llibertat a Catalunya i la responsabilitat col·lectiva
per afavorir la seva reinserció social, així com
la promoció del model de justícia restaurativa.
Denúncia de les situacions de violacions de drets humans en els centres penitenciaris catalans i de les
problemàtiques que dificulten una atenció adequada
i digna a les persones empresonades i la seva reinserció social.

Incidència política sobre el poder legislatiu i a les
administracions en favor de la transformació del
sistema penal i penitenciari vers un model alternatiu de justícia restaurativa.
Contribució a la reinserció social de persones internes en centres penitenciaris catalans mitjançant un programa de voluntariat adreçat al
suport, l’escolta, l’acompanyament personalitzat
i la realització d’activitats educatives i culturals.

A les nostres societats tendim a pensar que els delictes es resolen quan s’atrapa i condemna al
delinqüent, passant de llarg davant dels danys comesos o sense prestar prou atenció a la situació
en què queden les víctimes. Però seria un error identificar la reparació només amb el càstig, confondre la justícia amb la venjança, el que només contribuiria a incrementar la violència, encara
que estigui institucionalitzada. L’experiència ens diu que l’augment i enduriment de les penes
sovint no resol els problemes socials, ni aconsegueix disminuir els índexs de delinqüència. I, a
més, es poden generar greus problemes per a les societats, com són les presons superpoblades
o els presos detinguts sense condemna ... En quantes ocasions s’ha vist al reu expiar la seva
pena objectivament, complint la condemna però sense canviar interiorment ni restablir-se de les
ferides del seu cor.
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1.4

Projectes
A continuació es recullen els principals projectes en curs i de llarga durada en cada eix estratègic.
(Aquests projectes no esgoten l’actuació de cada eix, que inclou altres iniciatives, accions puntuals i projectes en preparació, així com una activitat permanent en forma de xerrades i intervencions públiques).

SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA

Sensibilitzar i informar l’opinió pública per tal de donar a conèixer la realitat de la presó, les característiques
de la població reclusa i els impactes negatius de l’empresonament sobre les persones, especialment en
termes d’exclusió social.
Fer un seguiment de la situació en els centres penitenciaris catalans i denunciar aquelles situacions contràries a la dignitat de les persones o els drets humans.
Promoure lleis i polítiques favorables a la reinserció social i els drets humans de les persones recluses.
Fomentar la participació social en la reinserció de les persones recluses.
Promoure el model de justícia restaurativa, la reducció de la presó i les penes alternatives.
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1.4
PROGRAMA DE VOLUNTARIAT PER A LA REINSERCIÓ SOCIAL

Col·laborar en la rehabilitació de les persones empresonades, contribuir a crear un clima de convivència i respecte dins dels centres penitenciaris i, en general, ajudar les persones privades de llibertat
tant com sigui possible, amb activitats educatives i culturals i d’acompanyament personal en els centres penitenciaris.
Acompanyar les persones internes en el seu procés de sortida en llibertat i reinserció mitjançant una
relació interpersonal estable basada en l’escolta activa (mentoria).
Donar suport al voluntariat de presons, cuidant els espais d’acollida, de formació i de seguiment i atenció a
persones voluntàries.
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Estratègies de treball
Conscienciació i formació: treball adreçat a la sensibilització social i

la creació d’opinió pública, la mobilització ciutadana i la transformació
d’actituds, criteris, hàbits i mentalitats socials, incidint sobre els relats
dominants sobre les problemàtiques socials, enfortint valors i estimulant compromisos personals en favor dels drets humans i la pau.
Incidència sociopolítica i eclesial: actuacions adreçades a influir

en els criteris i prioritats dels responsables polítics, en la presa de
decisions polítiques i en l’elaboració de les lleis. Influir també en les
decisions dels líders i responsables d’institucions econòmiques,
socials i religioses.
Oferta d’informació i anàlisi crítica: activitats orientades a infor-

mar la ciutadania sobre aspectes i realitats poc visibles que incideixen negativament en els drets humans i la pau i afavorir una
reflexió crítica al respecte. Informar sobre iniciatives i campanyes
socials existents per superar-les.
Acollida, atenció, acompanyament, ajuda i assessorament a persones: treball per a contribuir a la reinserció social de les persones

recluses. Atendre persones o col·lectius que reclamen el nostre suport
institucional, acompanyament o assessorament per contribuir a la
resolució de determinades problemàtiques concretes que afecten
els drets humans.
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Organigrama
ASSEMBLEA

JUNTA DE GOVERN

COMISSIONS D’EIX

COMISSIONS TERRITORIALS

COMISSIONS TRANSVERSALS

Comissió de pau,
diversitat i democràcia

Sabadell

Consell assessor

Terrassa

Comissió de
desenvolupament
humà integral

Badalona

Comissió de
drets humans

Sant Just Desvern

Comissió de
justícia restaurativa
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equip tècnic

Maresme

Comissió de comunicació
Comissió de finances
i captació de fons

Collblanc

Comissió de
voluntariat

La Sagrera

Comissió d’educació

Assemblea

Formada per tots els socis i sòcies de l’entitat, oberta a totes les
persones col·laboradores o voluntàries. Es reuneix ordinàriament
un cop a l’any. Elegeix la Junta de Govern i aprova les línies d’acció,
els comptes anuals, el pressupost i els plans de treball anuals.

Junta de Govern

Una persona encarregada de la secretaria, responsable d’aixecar
actes de les reunions, emetre certificats i vetllar, amb la direcció,
per la documentació oficial de l’entitat.
Els nomenaments han de tenir en compte la perspectiva de
gènere.

Alhora la Junta es reuneix en comissió permanent de forma més
Responsable de dirigir l’entitat segons els acords i orientacions de freqüent, almenys quinzenalment, per vetllar pel dia a dia de
l’Assemblea. La Junta és formada per:
l’entitat. La comissió estarà formada per una presidència, dues
vicepresidències, les persones responsables de tresoreria i
Una presidència.
secretaria, el delegat episcopal i la direcció. Quan sigui oportú
Dues vicepresidències, una orientada a la coordinació de l’acció convocaran a altres persones membres de la Junta i a la perde l’entitat i una segona per vetllar entorn de la gestió interna i el sona responsable de la comunicació i secretaria de l’entitat.
voluntariat.
Una persona responsable de la tresoreria, que vetlla per la gestió La Junta, en reunió ampliada, convocarà almenys un cop a l’any a
econòmica i les finances de l’entitat, juntament amb la direcció, i les persones responsables de les comissions d’acció i comissions
ret comptes en nom de la Junta a l’Assemblea.
territorials de l’entitat.
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Comissions d’eix

Per desenvolupar cadascun dels eixos s’han creat les següents
comissions:
1. Comissió de pau, diversitat i democràcia
2. Comissió de desenvolupament humà integral
3. Comissió de drets humans
4. Comissió de justícia restaurativa

Per portar a terme la missió de l’eix, la comissió defineix un pla de
treball amb les línies d’actuació, que marquen els diferents camps
d’incidència, els objectius generals, així com els projectes, les campanyes o altres tipus d’actuacions que les concretin. El pla de treball
és comunicat a la Junta per al seu vistiplau.

Cada una de les comissions d’eix està formada per totes les per- Per portar a terme aquells projectes, campanyes o actuacions
sones voluntàries i sòcies de l’entitat que ho desitgin.
que suposin una major complexitat es poden constituir grups de
treball específics amb voluntaris de l’equip de treball de cada eix.
La Junta és l’encarregada de nomenar una persona com a coordina- Quan es tracti d’actuacions més senzilles es farà directament
dora de la comissió (preferiblement un membre de la mateixa Junta) l’encàrrec a una persona determinada.

i un reduït grup de persones (3-5) que formen, conjuntament amb
aquest, l’equip responsable de la comissió.
La durada dels grups de treball se circumscriurà al temps necessari
per a portar a terme la tasca que se’ls ha encomanat.
L’equip responsable es reuneix regularment (amb una periodicitat prèviament establerta) i convoca la resta de persones mem- L’equip responsable és l’encarregat de designar una persona
bres de la comissió (conjuntament o per separat) sempre que com a coordinadora (preferiblement un membre del mateix
es consideri necessari i almenys un cop a l’any.
equip) per a cada grup de treball.
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Comissions
transversals

Són aquelles comissions encarregades d’assessorar els membres
i col·laboradors de Justícia i Pau en diferents àmbits.
1. Consell assessor. Format per un nombre indeterminat de per-

sones vinculades o no a l’entitat que poden oferir un punt de
vista important per la definició dels reptes i la bona orientació de
l’entitat. Es procurarà reunir-lo anualment.
2. Comissió de comunicació, per millorar les nostres capacitats

de comunicar el que fem.

3. Comissió de finances i captació de fons, que vetllarà per

Comissions
territorials

l’economia de l’entitat, assessorant el tresorer i al director i cercant vies per obtenció de nous fons.
Comissions reconegudes per la Junta de Govern de Justícia i Pau
Barcelona per desenvolupar les finalitats de l’entitat en un determi4. Comissió de voluntariat, dedicada a l’acolliment, acompanya- nat àmbit territorial. Són formades per persones voluntàries i són
ment i formació del voluntariat de l’entitat.
obertes als socis de l’entitat i a totes les persones interessades.
5. Comissió d’educació, adreçada a millorar permanentment i Les comissions territorials desenvolupen les seves activitats i de-

tenir cura de l’adequació i qualitat pedagògica de les nostres ac- signen els seus responsables de forma autònoma, sempre en coortivitats en els centres educatius.
dinació amb la Junta de Govern de Justícia i Pau.
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Treball en xarxa

Des de la seva creació, Justícia i Pau treballa conjuntament amb
altres entitats i col·lectius per tal de sensibilitzar la ciutadania i
pressionar públicament en favor dels drets humans, la pau i la
justícia social.

Catalunya
plataforma per al dret a un habitatge digne
Plataforma d’Entitats Cristianes amb els
Immigrants
iniciativa per un treball decent (Àmbit català)
COORDINADORA CATALANA PER LA PREVENCIÓ I
DENÚNCIA DE LA TORTURA
Finançament ètic i solidari (fets)

Europa
Bureau International Catholique de
l’Enfance (BICE)
JUSTICIA I PAU D’EUROPA
international peace bureau
organisation mondiale contre la torture

Espanya
comisión general de justicia y paz españa

fòrum d’organitzacions catòliques de laics
de barcelona
federació d’organitzacions catalanes
internacionalment reconegudes (focir)
ASSOCIACIÓ FIARE CATALUNYA
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia
LAFEDE.CAT – ORGANITZACIONS PER A LA JUSTÍCIA
GLOBAL
Federació Catalana de Voluntariat Social
Taula per a la Infància i Adolescència de
Catalunya (TIAC)
Xarxa interreligiosa per la Pau
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
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