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Introducció
Com marca la tradició, s’escauen unes breus paraules de presentació de la
Memòria de les nostres activitats de l’any 2016.
I ja que he emprat la paraula tradició, em sembla adient recordar el seu origen
etimològic, del llatí “tradere”: lliurar o entregar. I aquest crec que és el sentit i la
funció de la Memòria: lliurar als nostres socis, col·laboradors, voluntaris, amics i
a la societat en general, el testimoni de la nostra tasca en favor de la justícia, la
pau i els drets humans. És el testimoni eloqüent del nostre compromís, que
donem a conèixer any rere any, per tal que es vegi més enllà de les xifres o
altres dades estadístiques allò que hem fet, per animar-nos sense
autosatisfacció i per esperonar-nos a treballar encara més l’any vinent, atents
sempre als reptes nous i vells que la nostra entitat defensa.
Us proposo, doncs, que la llegiu amb esperit crític i la doneu a conèixer, amb el
convenciment que l’any vinent hem de mantenir l’esperit i l’esforç del
compromís per a un món millor i més just.

Eudald Vendrell, President
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Presentació
Com cada any, presentem aquí una relació detallada d’activitats de Justícia i
Pau de l’arxidiòcesi de Barcelona realitzades durant l’any 2016. Com sempre,
inclou també les activitats de les comissions territorials de Justícia i Pau
existents en les diòcesis de Terrassa i Sant Feliu, vinculades a Justícia i Pau de
Barcelona.
També, com a annex III, recollim una relació de les activitats principals de les
comissions i associacions de Justícia i Pau existents en altres diòcesis de
Catalunya i a Menorca, amb les quals treballem des de fa anys de forma
coordinada i en xarxa.
Aquesta memòria té com a complement el vídeo resum d’activitats que vàrem
presentar en el sopar d’amics de Justícia i pau al gener de 2017, que us
recomanem de visionar:
https://www.youtube.com/watch?v=SzkvvZZGsg4&list=PLopZSjru8o7aoOe0O
Mptjs0oFsqS0WYdh
Fer memòria és un exercici ben necessari. Permet reflexionar, fer balanç i
deixar constància de la feina feta per a la història. I com ens passa sempre, fer
la relació de les activitats fetes en l’últim any ens impressiona, en comprovar la
gran intensitat i diversitat del treball realitzat entre tots. Aquest treball és fruit de
la implicació generosa de centenars de membres i col·laboradors de Justícia i
Pau, als quals expressem aquí el nostre agraïment de cor.
Com ha estat marca de la casa des dels seus inicis, la nostra actuació s’ha fet
en col·laboració amb les xarxes d’entitats germanes de Justícia i Pau
d’Espanya i de Justícia i Pau d’Europa, i també en coordinació amb moltes
altres entitats, xarxes, federacions i plataformes del nostre país.
És obligat aquí agrair també el suport constant al nostre treball de les següents
institucions: l’Arquebisbat de Barcelona, el bisbats de Terrassa i de Sant Feliu,
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el portal d’informació
CatalunyaReligio, la Fundació Escoles Parroquials de Barcelona i el Centre
d’Estudis Cristianisme i Justícia.
Desitgem que tot aquest treballi hagi sembrat noves llavors per tal que la
justícia i i la pau continuïn germinant en la nostra societat, amb l’esperança
ferma d’un “cel nou i una terra nova” (Ap.21.1).

Eduard Ibáñez, Director
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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. L’any 1987, per decret de l’arquebisbe de
Barcelona, va prendre la seva forma jurídica actual, que és la d’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.
A data de 31 de desembre de 2016, l’entitat comptava amb 522 socis de ple
dret, a banda dels col·laboradors voluntaris regulars. Al llarg de l’any es van
produir 21 baixes i 12 altes de nous socis.
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.

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 en el nostre món
des del punt de vista de l’Evangeli i la doctrina de l’Església, per tal que la
justícia regeixi les relacions civils i s’obtingui la pau entre els éssers humans i
els pobles.
- 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.

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.
Enguany, l’Assemblea es va reunir el 10 de maig de 2016. Entre d’altres
acords, va prendre nota de la renúncia al càrrec de vicepresident de la Junta de
Govern de Xavier Badia, i també del final de mandat dels vocals Antoni
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Domènech, Xema Moya i Teresa Macià. Per cobrir les vacants, l’Assemblea va
elegir com a nous vocals Quim Cervera, Núria Sastre i Àngel Miret.
Així mateix, l’Assemblea va aprovar la memòria d’activitats i econòmica 2015 i
el pla de treball per a l’any en curs 2016.
L’òrgan de govern ordinari entre assemblees és la Junta de Govern, formada
pel president de l’entitat, nomenat per l’arquebisbe de Barcelona d’entre una
terna proposada per l’Assemblea, més vuit vocals elegits per l’Assemblea per al
termini de quatre anys, i un delegat de l’arquebisbe, amb veu i vot, nomenat per
període indefinit.
Durant l’any 2016 la Junta de Govern ha estat formada per les persones
següents:
- Eudald Vendrell, president
- Jesús Castro Chesa, tresorer
- Joaquima Giménez, secretària
- Maria Dolors Oller, vocal
- Núria Carulla Mussons, vocal
- Miquel Angel Prieto, vocal (fins al mes d’abril)
- Núria Sastre, vocal (des de l’Assemblea de 10 de maig)
- Àngel Miret, vocal (des de l’Assemblea de 10 de maig).
- Joaquim Cervera Duran, vocal (des de l’Assemblea 10 de maig)
* Delegat Episcopal: Josep Maria Fisa
Durant el 2016, la Junta s’ha reunit un cop al mes, exceptuat el mes d’agost,
normalment el segon dimarts de cada mes.

1.4. Direcció executiva
Per nomenament de la Junta de Govern (l’abril de 2002), durant l’any 2016 ha
continuat com a director l’Eduard Ibáñez, a jornada completa, d’acord amb les
línies de treball de la Junta.
La seva tasca consisteix a donar suport a la Junta de Govern, executar els
acords, plans i línies de treball que aquesta acordi, coordinar i impulsar el
conjunt d’activitats de l’entitat, dirigir l’equip tècnic, administrar l’economia i
béns de l’entitat i representar-la en diferents àmbits sota la delegació i criteris
de la mateixa Junta i el president.
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El director compta amb poders atorgats per la Junta davant de notari per a la
representació legal i l’administració ordinària de l’entitat.

1.5. Personal
Durant el 2016 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, contractada al mes de maig de 2016
gràcies a una subvenció del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament amb un contracte laboral de 16 hores setmanals.
- Blanca Melloni, treballadora en pràctiques, contractada al mes de
novembre de 2016 gràcies a una subvenció del Servei Català d’OcupacióFons Social Europeu, amb un contracte laboral de 40 hores setmanals.

1.6. Voluntariat i estudiants en pràctiques
Durant l’any 2016 han desenvolupat tasques regulars de suport administratiu
voluntari a la secretaria les persones següents: Anna Gudiol, Josep Maria
Casas i Antonia Fraiz.
A més, l’Anna Gudiol ha col·laborat 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, procedents de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
de Barcelona, Universitat Ramon Llull i Universitat Pompeu Fabra, entre
d’altres.

1.7. Finançament
En les pàgines següents es detallen el compte de resultats (ingressos i
despeses) de l’exercici 2016 i el balanç econòmic de l’entitat a 31 de desembre
de 2016. Aquests comptes de Justícia i Pau han estat auditats favorablement
per Auren Auditors (a continuació reproduïm informe d’auditoria).
Els ingressos de l’entitat durant l’any 2016 han procedit, com en els anys
anteriors, de les quotes dels socis, els ingressos per conferències impartides a
demanda de tercers, els donatius i els ajuts i subvencions d’institucions
públiques i privades. Les institucions que han donat suport econòmic o material
durant el 2016 han estat: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
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Fons Social Europeu-Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, Fundació Escoles Parroquials de Barcelona, Arquebisbat
de Barcelona i Bisbat de Terrassa.
Les despeses són les generades directament per les activitats de
sensibilització, denúncia i incidència política (que es descriuen en aquesta
memòria), més les necessàries per al pagament del personal contractat
(director, cap de secretaria), les despeses de funcionament, infraestructura i
material d’oficina de la seu de Justícia i Pau, els professionals externs que ens
assessoren en la gestió i ús dels equips (comptabilitat, informàtica, gestió
laboral, auditoria...) i les despeses financeres (serveis bancaris).
En l’exercici 2016 s’ha produït un dèficit d’11.643,80 euros, que torna a situar
en negatiu els fons socials de l’entitat (-8.220,24). No obstant això, l’evolució de
l’exercici 2017 ens fa ser raonablement optimistes i preveure un superàvit que
torni a situar en positiu els fons socials. Ara bé, la fragilitat econòmica de
l’entitat es manté i ens obliga a fer un increment significatiu en socis i donats a
curt o mig termin, per tal de mantenir el nivell d’activitats i l’equip de treball
contractat actual.
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2. Activitats en favor d’un desenvolupament
humà integral, solidari i sostenible a escala
global

En el Pla de Prioritats de Justícia i Pau (2014-2018) aprovat per l’Assemblea
General de l’entitat es va acordar, com a una de les cinc línies prioritàries
d’acció, la “Crítica del model econòmic actual i promoció d'alternatives per un
desenvolupament humà integral, solidari i sostenible”.
Justament una de línies de sensibilització social, educació i incidència política
de Justícia i Pau des dels seus inicis, especialment des dels anys vuitanta, ha
estat la de les problemàtiques relacionades amb el desenvolupament i les
relacions “Nord-Sud”. És a dir, la pobresa extrema, la fam, la manca d’accés a
serveis i drets bàsics, les desigualtats i el desenvolupament inadequat que
pateixen nombroses poblacions del món, a partir de les seves causes i,
sobretot, la seva relació amb les injustes relacions entre països desenvolupats
o rics i països pobres. Històricament han estat moltes les iniciatives i les
qüestions tractades en aquests àmbit des de Justícia i Pau: la nostra primera
campanya, a principi dels anys 80, en favor del 0,7% del PIB d’ajut al
desenvolupament a Espanya, la creació i publicació durant molts anys de
l’anuari Catalunya-Tercer Món, l’impuls a la creació del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament (format per desenes de municipis catalans) i
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament (avui denominada
Federació d’ONG per la Justícia Global), les campanyes per l’abolició del deute
extern que pateixen els països pobres, la campanya sobre les causes i els
efectes de la immigració, la campanya en favor del consum responsable i el
seu impacte en el Sud o sobre la realitat de l’Àfrica subsahariana, i també
diferents accions de sensibilització, publicacions o la participació en iniciatives
entorn de la injustícia en el comerç mundial o en favor de la banca ètica, etc.
A continuació relacionem totes les activitats de Justícia i Pau realitzades durant
el 2016 directament relacionades amb aquestes temàtiques. En general, es
tracta d’activitats que volen ser una modesta contribució a promoure un
desenvolupament humà integral de totes les persones en el món i en equilibri
amb el medi ambient. Per a aquesta tasca, l’encíclica Laudato si’ del Papa
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Francesc publicada el juny de 2015 ha estat una font d’inspiració i ens ha obert
camins d’acció i reflexió.
Cal dir que l’any 2014 vam crear una comissió de treball específica que
s’ocupés d’algunes d’aquestes qüestions. Durant el 2016, la comissió ha
impulsat part de les tasques que es descriuen a continuació.

2.1. Campanya #ConflictMinerals
L’any passat (2015) es va impulsar una nova campanya de Justícia i Pau, amb
el nom de #ConflictMinerals, que ha continuat molt activa al llarg del 2016.
La campanya pretén donar a conèixer la relació que hi ha entre els productes
tecnològics i els conflictes armats i violacions de drets humans als països on
s’extreuen els minerals necessaris per a la seva fabricació i incidir socialment i
política per contribuir a la prevenció i eliminació d’aquests impactes.
Així mateix, es vol contribuir a impedir que els grups armats de zones en guerra
es financin amb el comerç de minerals utilitzats per a la nostra tecnologia, i
informar a la ciutadania de les connexions entre el model de consum imperant i
la perpetuació de la vulneració dels drets humans en l’extracció dels
#ConflictMinerals, a fi de contribuir a aturar aquest problema.
Per assolir aquest objectiu, la campanya treballa en diferents línies:
1. La incidència política davant el Govern espanyol i les institucions
europees i altres autoritats a favor d’una normativa que obligui a les
empreses a aprovisionar-se de minerals de forma responsable.
2. La sensibilització i mobilització de la ciutadania a favor del consum
responsable i del respecte als drets humans.
3. La recerca a les zones d’extracció dels #ConflictMinerals i informació
sobre les problemàtiques generades per l’extracció d’aquests minerals
des del terreny, a fi de conèixer de més a prop el problema i donar suport
a les iniciatives interessants de la societat civil.
La campanya disposa d’un espai web que recull les dades i informacions més
actualitzades sobre les problemàtiques generades pels #ConflictMinerals arreu
del món.
http://conflictminerals.es/ca/manifest-campanya-conflict-minerals/
També realitza un seguiment dels processos polítics a escala mundial adreçats
a acabar amb aquests vincles i divulgar de forma actualitzada els mecanismes
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que hi ha a escala global a l’abast de tothom per acabar amb aquestes
problemàtiques.
En definitiva, #ConflictMinerals és una eina d’informació, reflexió, debat i
empoderament col·lectiu per aconseguir acabar amb les vulneracions de drets
humans i conflictes perpetuats amb el nostre consum.
Cal esmentar que, per a algunes de les actuacions de la campanya, ens hem
coordinat i treballat conjuntament amb la Xarxa d’ONG per a RD Congo,
Justícia i Pau de Bèlgica i la ONG basca ALBOAN, i amb la Comissió General
de Justícia i Pau d’Espanya, així com amb la xarxa europea d’ONG que
treballen en favor del desenvolupament i els drets humans a l’Àfrica central
(EURAC).

Principals activitats 2016
Les principals actuacions d’aquesta campanya durant el 2016 han estat:
1.
Publicació del quadern “La febre dels minerals: responsabilitats,
regulacions i resistències”, dedicat a aquesta problemàtica, que es composa
d’un conjunt d’articles de diferents firmes des de diversos enfocaments. El
quadern s’ha publicat en català i castellà.
2.
Visita a l’est de la RD del Congo d’una investigadora, Carme Altayó, per
conèixer sobre el terreny el treball de les ONG locals amb relació a aquesta
problemàtica i la seva visió sobre les iniciatives legals en curs.
3.
Videofòrum "Minerals de sang". El dia 16 de febrer de 2016, a les 19h al
Casal De Barri "Pou De La Figuera" la periodista Carme Altayó, de la Xarxa
d'Entitats pel Congo, va presentar el treball elaborat durant els mesos anteriors,
amb la col·laboració de Justícia i Pau, sobre el conflicte dels minerals a la R.D.
Congo. El visionat del documental "Minerals de Sang" anà acompanyat d'una
xerrada-debat conduït per la mateixa Carme.
4.
Participació al Mobile Social Congress el 23 de febrer de 2016. Fou una
jornada que qüestionaren el model de consum promogut pel MWC16.
5.
Conferències impartides a petició d’entitats, associacions i escoles sobre
aquesta problemàtica.
26/02/2016. Xerrada a Vic, organitzada per CCOO d’Osona, “Conflict Minerals”,
a càrrec de Carme Altayó.
14/04/2016. Xerrada a la Facultat Geografia i Història UB, “Situació del Congo i
explotació dels seus recursos naturals”, a càrrec de Carme Altayó.
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28/04/2016. Xerrada a l’Institut Sant Ramón de Cardona, dirigida a estudiants
de 1r d’ESO i 2n de Batxillerat, “Comerç just, conflict minerals”, a càrrec
d’Eduard Ibáñez.
11/11/2016. Xerrada a Cervera, organitzada per Justícia i Pau i amb la
col·laboració del Departament de Benestar social i família, “Conflict Minerals”, a
càrrec de Miquel Àngel Prieto.
18/11/2016. Xerrada la Biblioteca Municipal d’Alella, “Videofòrum Viatge al punt
zero de la tecnologia i una xerrada/debat”, a càrrec de Maria Celeste Águila.
15/12/2016. Xerrada a l’Escola Parroquial de Sant Medir, dirigida a estudiants
de 3r d’ESO, “Sang al meu mòbil”, a càrrec de Carme Altayó.
6.
Suport i difusió de l’emissió del programa Salvados, presentat per Jordi
Évole, “eVictims”, el dia 11 de novembre de 2016, que va tractar d’aquesta
problemàtica, amb la col·laboració d’ALBOAN.
7.
Seguiment i difusió de la iniciativa legislativa europea relativa a aquesta
matèria, actualment en fase de negociació. Vam contactar amb diferents
eurodiputats catalans i espanyols en defensa d’una normativa forta que
contribueixi a una importació responsable a Europa dels minerals involucrats.
Hem anat divulgant i reenviant a dirigents polítics i parlamentaris les
informacions i els comunicats publicats sobre aquest procés per part de les
ONG europees que treballen el problema (EurAc).
8.
Altres actuacions. De forma complementària a aquesta campanya,
Justícia i Pau ha continuat amb la seva participació, un any més, de la Xarxa
d’ONG pel Congo. La xarxa està formada per diverses ONG i centres de
recerca que treballen des de la cooperació, la sensibilització, la denúncia, la
recerca i la comunicació intercultural en la sensibilització i divulgació dels
problemes de conflictes armats que es viuen a la República Democràtica del
Congo i en general a la zona dels grans Llacs. En particular, la Xarxa ha seguit
treballant un any més en la creació d’un espai sobre el tema i la responsabilitat
dels fabricants dins del Mobile World Congress que se celebra anualment a
Barcelona. Actualment constitueixen aquesta Xarxa: Associació La Bretxa,
Veterinaris sense Fronteres, Farmamundi, la Lliga dels Drets dels Pobles,
Escola de Cultura de Pau, Solidaritat-Castelldefels Kasando, VSF Justícia
Alimentària Global i Justícia i Pau.
Cal esmentar, d’altra banda, que el mes de febrer de 2016 es va atorgar el
segon premi DevReporter (Federació Catalana ONG per la Justícia i Global) al
reportatge audiovisual realitzat per la periodista Gemma Parellada en
col·laboració i per encàrrec de Justícia i Pau, titulat “El Congo després de la
febre del coltan. Viatge a la zona zero del món digital”. El reportatge es va
produir en el marc i com a part de la campanya ConflictMinerals l’any 2015 i va
ser emès per Televisió de Catalunya i altres mitjans.
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2.2. Altres activitats en favor del desenvolupament humà
integral i sostenible
2.2.1. Pel dret a un treball decent
A final de 2013 vam començar a treballar intensament en la defensa del dret a
un treball digne en el marc del desenvolupament global i la crisi econòmica i
l’atur massiu, i també en l’impuls a noves polítiques per a la creació de llocs de
treball. La intenció va ser treballar aquesta temàtica en l’àmbit de Justícia i Pau
Catalunya. Alhora, aquesta campanya va coincidir amb la prioritat per al trienni
2013-2016 de Justícia i Pau d’Espanya.
L’any 2016 hem participat molt activament en la creació d’un espai permanent
d’acció conjunta per a la promoció del dret a un treball decent amb la
Pastoral Obrera de Barcelona i els moviments de treballadors cristians,
Delegació de Pastoral Social, Caritas diocesana, Cristianisme, SEDASE,
Justícia i Pau, Religioses i religiosos en barris obrers i populars, Col·lectiu de
capellans obrers Mans Unides, i centrat en la celebració de la jornada
internacional per al Treball Decent (7 d’octubre).
Aquesta campanya vol contribuir a la mobilització social per posar les bases
d’una economia que recuperi el valor del treball humà i promogui la creació de
treball decent per a tothom, d’acord amb el concepte de treball decent
promogut per la Organització Mundial del Treball. Es vol contribuir a un major
coneixement per part de la ciutadania de la terrible problemàtica de l’atur, el
treball precari i l’explotació laboral a escala local i global, de les seves
dimensions, dels programes de les institucions polítiques nacionals i
internacionals que lluiten contra aquests problemes, de les dificultats que hi ha.
Volem promoure una opinió pública que contribueixi a exigir mesures i
polítiques públiques locals, nacionals i internacionals que siguin capaces
realment de generar llocs de treball decent tant a casa nostra com a escala
global. Volem promoure una gran aposta per la formació i la qualificació laboral,
la innovació, la petita i mitjana empresa, l’autoocupació, el suport als joves, la
inserció laboral, les iniciatives d’economia social i solidària, el cooperativisme,
el desenvolupament del món rural i la recerca de fórmules viables per distribuir
millor el treball disponible (reducció de la jornada laboral, jubilació anticipada o
parcial...), garantint a tothom una renda bàsica per viure amb dignitat. Alhora, la
creació d’ocupació digna hauria de ser una de les principals preocupacions de
la comunitat internacional, per garantir universalment aquest dret humà
fonamental arreu del món.
Amb aquests objectius vam llançar conjuntament la campanya “No
qualsevol treball, sinó un treball decent”, iniciada amb un acte el dia 10
d’octubre de 2016, amb l’objectiu de manifestar el compromís de les entitats
signants de promoure oportunitats perquè tothom pugui aconseguir un treball
decent en condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat humana.
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L’acte, que va tenir lloc a la Sala d’Actes de la seu de Cristianisme i Justícia, va
comptar amb una conferència de Charo Castelló, copresidenta del Moviment
Mundial de Treballadors/es Cristians/es i militant de la HOAC de SegorbeCastellón.
També es va llegir un manifest conjunt promogut per les entitats convocants,
que fou el punt d’inici d’una campanya de sensibilització en favor del treball
decent i es va llençar un vídeo i una pàgina web de la campanya:
www.treballecent.org.
Alhora vam promoure i difondre la Nota dels Bisbes Conferència Episcopal
Tarraconense de Catalunya sobre el Treball Decent, que afirmaren, un dia
abans de la Jornada Internacional pel Treball Decent, que "el treball és un bé i
un dret fonamental de tota persona, vinculat a la dignitat humana" i demanen
que el camí per aconseguir-lo "hauria de ser una prioritat en les polítiques i en
els objectius dels agents socials i empresarials".
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1637-nota-bisbes-catalunya-treballdecent
D’altra banda, des de Justícia i Pau vam fer altres accions en aquesta línia:
- Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa
publicada el 4 d'octubre de 2016, amb ocasió de la aprofitant que el dia 7
d’octubre declaració del dia del Treball decent per l’Organització Internacional
del Treball (OIT), la Confederació Sindical Internacional (CSI) i moltes altres
organitzacions socials.
- Publicació de l’article d’en Xavier Merino, membre de Justícia i Pau
Girona, “Treball decent per a tothom”.
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2016/11/21/treball-decenttothom/815640.html
- Difusió de l’acte organitzat per la Pastoral Obrera de Catalunya, amb
motiu del Primer de Maig, anuncia la celebració diocesana aquest any va tenir
com a lema el dret a un treball decent, mitjançant una xerrada titulada “treball
decent: passat, pressent i futur”, acompanyat per una Pregària i la lectura del
comunicat del 1r de Maig.
- Conferències i tallers sobre les temàtiques de la campanya, impartits en
col·laboració i a petició d’escoles, parròquies, centres d’ensenyament,
centres cívics, centres culturals, ateneus i entitats.
12/01/2016. Xerrada amb 64 estudiants de Batxillerat i Grau en Administració, a
l’Escola López Vicuña de Barcelona, “Crisi, globalització, treball digne”, a càrrec
d’Eduard Ibáñez.
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- Elaboració i difusió d’articles d’opinió, missatges, informes i reflexions i
notícies en els canals de comunicació propis de Justícia i Pau (butlletí
electrònic, revista semestral, mailing, web institucional...). Entre d’altres, es va
informar de les iniciatives de la xarxa estatal Iglesia por un Trabajo Decente, en
la qual participem a través de Justicia i Pau d’Espanya, i també de les
iniciatives dels moviments de treballadors cristians a Catalunya, en especial les
de la Festa del Treball de l’1 de maig i de la Jornada pel Dret a un Treball
Decent, de 7 d’octubre.
- Seguiment i divulgació d’iniciatives, informes, notícies i campanyes
sobre aquesta problemàtica per part de la Organització Mundial del Treball i
des d’altres organismes internacionals i ONG europees i internacionals
diverses i difusió a través dels àmbits i canals de comunicació de Justícia i Pau.
En particular, es va fer seguiment de la inclusió del treball decent en els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

2.2.2. Promoció del consum responsable
Des de l’any 2003 en què es va iniciar una campanya específica, Justícia i Pau
té oberta una línia de treball en favor de la promoció del consum responsable a
Catalunya. L’objectiu fonamental és contribuir a potenciar una ciutadania crítica
amb els processos de producció i també protagonista del seu consum, per tal
d’influir tant sobre la producció com sobre el consum i afavorir així el benestar
de tots i a preservació de la naturalesa.
Aquesta activitat vol contribuir a una presa de consciència dels consumidors
sobre la seva responsabilitat moral, divulgant i oferint alguns criteris ètics que
caldria tenir presents per exercir un consum responsable que afavoreixi el
desenvolupament dels països més pobres, la pau, la democràcia i el respecte
al medi ambient a escala global.
Durant l’any 2016 s’han fet diverses accions específiques que es detallen a
continuació.
a) Conferències i tallers impartits en col·laboració i a petició d’escoles,
parròquies, centres d’ensenyament, centres cívics, centres culturals, ateneus i
altres entitats barcelonines, o intervencions de membres de Justícia i Pau en
actes públics.
S’han realitzat les següents:
13/10/2016. Conferència a l’Escola Tècnico Professional Xavier de
Barcelona, “Per un consum responsable”, 30 alumnes, a càrrec d’Eduard
Ibáñez.

21

23/11/2016. Conferència al Centre d’Estudis de Catalunya (CEDESCA) a
Barcelona, “Per un consum responsable”, 35 alumnes, a càrrec d’Eduard
Ibáñez.
b) Elaboració i difusió d’articles d’opinió, missatges, informes i reflexions
i notícies en els canals de comunicació propis de Justícia i Pau (butlletí
electrònic, revista semestral, mailing, web institucional...) i en els mitjans de
comunicació públics.

2.2.3. Promoció de les iniciatives de banca ètica
L’entitat ha continuat un any més amb el seu suport a les iniciatives de finances
ètiques, especialment FIARE-Banca Ètica.
Val a dir que Justícia i Pau va ser una de les entitats sòcies i fundadores de
l'Associació Projecte Fiare Catalunya, que va promoure la creació d’una banca
ètica social cooperativa a Catalunya, que és una realitat avui amb FIARE
Banca Ètica.
Així mateix, Justícia i Pau manté la seva participació en altres dues iniciatives,
que són l’associació FETS (Finançament Ètic i Solidari) i la cooperativa
Oikocredit, dedicada al microcrèdit en els països en desenvolupament.
Les activitats específicament promogudes des de Justícia i Pau el 2016 en
promoció d’aquestes iniciatives han estat:
- Difusió de la Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, amb motiu del
Dia Internacional del Comerç Just, que se celebrà el dissabte 14 de maig de
2016. Diferents entitats, entre les quals s’hi troba Fiare i Oikocredit, van
organitzar un seguit d'activitats per tot el país sota el lema "Desconnecta't del
Capitalisme, instal·la't les alternatives".
- Conferències i tallers impartits en col·laboració i a petició d’escoles,
parròquies, centres d’ensenyament, centres cívics, centres culturals, ateneus i
altres entitats barcelonines, o intervencions de membres de Justícia i Pau en
actes públics. S’han realitzat les següents:
18/02/2016. Conferència a l’Escola Parroquial Sant Medir de Barcelona,
“Què són les finances ètiques?”, a 27 alumnes de 3r d’ESO, a càrrec de
Xavier Badia.
13/10/2016. Conferència a l’Escola Tècnico Professional Xavier de
Barcelona, “Què són les finances ètiques?”, a 27 alumnes de 3r d’ESO, a
càrrec d’Eduard Ibáñez.
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2.2.4. Conferències i intervencions sobre els reptes del desenvolupament
humà integral i sostenible i un nou model econòmic al servei de les
persones
Xerrades en col·laboració, a petició o dins la programació d’entitats diverses
(escoles, parròquies, associacions, fundacions, centres d’ensenyament, centres
cívics, presons, centres culturals, ateneus...) i altres intervencions en actes i
debats públics:
17/03/2016. Conferència a l’Institut Vallvera de Salt, sobre “La crisi
econòmica i les economies alternatives”, a 25 alumnes d’Administració i
Finances, a càrrec d’Eduard Ibáñez.
10-13/10/2016. Dues conferències a l’Escola Tècnico Professional Xavier
de Barcelona, “Avançant cap una economia més justa i sostenible”, a 30
alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius, a càrrec d’Eduard Ibáñez.
15/11/2016. Conferència a l’Institut del Teatre de Barcelona, “Avançant cap
una economia més justa i sostenible: la Globalització i el desordre
econòmic global”, a 33 alumnes d’ESO, a càrrec d’Eduard Ibáñez.
16/11/2016. Conferència a l’Escola Jaume Viladoms, “Avançant cap una
economia més justa i sostenible: la Globalització i el desordre econòmic
global en l’àmbit alimentari”, als alumnes de Batxillerat, a càrrec d’Arcadi
Oliveres.

2.2.5. Comissió Nord-Sud de Justícia i Pau
Durant el 2016 ha continuat la seva activitat la comissió de treball de Justícia i
Pau dedicada a temàtiques de desenvolupament i justícia global. Enguany,
entre altres projectes, ha continuat fent seguiment i impuls de la campanya
#ConflictMinerals. En relació amb aquesta campanya, la comissió ha focalitzat
la seva feina en:
Connectar amb organitzacions europees i sobretot dels països del Sud
que donin suport a les dones víctimes de l’explotació, la violació i el tràfic
de persones, així com dels infants també vulnerables.
Impulsar, mitjançant xarxes internacionals, la presa mesures polítiques
que sancionin les situacions d’explotació per millorar la vida de les
persones.
Dins de la Campanya Conflict minerals: projecte en col·laboració amb La
Bretxa i Castelldefels Kasando, per fer una investigació més a fons de la
situació actual, cap on evoluciona, per que fa a les de les certificacions
oficials d’algunes de les mines de coltan, que vol dir un control més
estricte de les condicions de treball i del comerç, i seguiment de la
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legislació europea sobre l’ètica de la traçabilitat dels minerals que
s’utilitzen en tota la gama d’aparells electrònics.
A més, a partir del darrer trimestre de 2016, la Comissió ha començat a
dissenyar una campanya sobre el dret a la terra de les comunitats
autòctones dels països del Sud i la defensa dels DDHH. Inspirada en els
principis de l’encíclica Laudato Si’ del Papa Francesc, el projecte pretén fer de
la terra un lloc habitable amb dignitat per a tothom, posant l’accent en les
poblacions més vulnerables indígenes i camperoles.
La comissió ha realitzat una recerca, amb la seva posterior publicació i
difusió, sobre la problemàtica dels desplaçaments forçosos de poblacions
autòctones per diferents raons:
Per la variació de les condicions naturals i ambientals del seu hàbitat a
causa del canvi climàtic.
Per ser expulsades de les seves terres per multinacionals extractives,
agroalimentàries o energètiques, d’acord o no amb projectes dels
governs dels propis països, sense tenir en compte els seus drets
ancestrals ni oferir una compensació que els permeti tenir una vida
digna.
Per tal de tenir una visió prèvia de tota aquesta problemàtica, i amb l’objectiu
de veure quina és la millor manera de lluitar contra ella, la comissió s’ha posat
en contacte amb diverses organitzacions com:
AlterNativa, (defensa de la terra de les comunitats indígenes d’Amèrica
Llatina), sobretot per conèixer les seves activitats a Guatemala.
La xarxa mundial per desmantellar el poder de les multinacionals, per
analitzar estratègies d’acció a Europa amb l’objectiu de donar suport a
les lluites de les comunitats.
Comunitat de San Pablo a Guatemala, amenaçada per una multinacional
extractiva.
Centre de DDHH Padre Pro dels Jesuites a Mèxic DF, els quals han
elaborat un estudi de la invasió de les terres de les comunitats indígenes
per part de les multinacionals extractives i les amenaces a la població
autòctona per tal que abandonin el seu hàbitat.
L’objectiu d’aquest nou projecte és l’elaboració d’un fulletó, de cara a 2017, que
abordi la problemàtica amb les multinacionals a Guatemala. També convidar a
un membre d’AlterNativa, que actualment està visitant les comunitats
afectades, a fer un sopar de la fam i explicar la seva experiència i quina és la
realitat de la problemàtica en primera persona.
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2.2.6. Difusió de l’agenda llatinoamericana
Un any més, des de Justícia i Pau, hem contribuït a la difusió de l’Agenda
llatinoamericana, enguany l’agenda corresponent a l’any 2017, que porta per
títol "Ecologia integral" i, com a subtítol "Reconvertir-ho tot".
L'any 1992, coincidint amb els actes reivindicatius en motiu del 500 anys de
l'arribada dels espanyols a Amèrica, es va editar la primera Agenda
Llatinoamericana. L'agenda va ser una iniciativa de José María Vigil i de Pere
Casaldàliga per fer una eina de reflexió al voltant de temes polítics i socials
des d'un vessant constructiu i crític. Amb aquest objectiu, cada any l'agenda
inclou un centenar de pàgines amb firmes tant prestigioses com Saramago,
Frei Betto, Leonardo Boff, Eduardo Galeano i Pere Casaldàliga.
L'agenda és una iniciativa llatinoamericana però té vocació mundial. La reflexió
és vàlida arreu. Des de Catalunya, la Comissió de l'Agenda porta l'edició
catalana des de 1995. Com a part de l'objectiu de crear xarxes de participació
popular i difusió del missatge de l'agenda, la Comissió distribueix l'agenda,
col·labora en l'organització de les presentacions anuals arreu de Catalunya i
elabora diferents materials de reforç del missatge de l'agenda. La Comissió
també s'encarrega de coordinar l'intercanvi mutu entre poblacions catalanes i
llatinoamericanes.
http://www.llatinoamericana.org/website/cat/agenda.asp
Enguany, com habitualment, Justícia i Pau va fer difusió de l’edició de la nova
agenda en els seus canals habituals d’informació, i va contribuir a distribuir-la
des de la seva seu.
També vam participar en la convocatòria i difusió de l’acte de presentació a
Girona, el dia 4 de novembre de 2016, conjuntament amb l’associació Araguaia
d’Amics del Bisbe Pere Casaldàliga.
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/seus/catalunya/girona/1661-agendaecologia-integral
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3. Defensa de l’estat social, dels drets socials i en
favor de la lluita contra l’exclusió social

La segona línia d’acció del Pla de Prioritats Estratègiques de Justícia i Pau
2014-2018, aprovat per l’Assemblea General de l’entitat, és la defensa de
l’estat social, dels drets socials i en favor de la lluita contra l’exclusió social.
En aquest capítol descrivim les activitats realitzades durant el 2016 que
responen bàsicament a aquestes finalitats (encara que hi ha altres activitats
que hi estan relacionades i que es descriuen en altres capítols d’aquesta
memòria).
Les activitats que inclou aquest apartat són: 1) la promoció del dret a un
habitatge digne, 2) la promoció de la reinserció social dels reclusos i 3) el
projecte “Teixint xarxes” amb col·lectius musulmans.

3.1. Dret a un habitatge digne
Durant l’any 2016 Justícia i Pau ha continuat participant activament en la
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne, promoguda el 1988 per la Comissió
de Quart Món de Justícia i Pau.
La Plataforma, que es reuneix als locals de Justícia i Pau, aplega, a més de la
nostra entitat, a Càritas, CCOO, UGT, la Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona i l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya.
La participació de Justícia i Pau es fa a través dels membres de la Comissió pel
Dret a l’Habitatge de Justícia i Pau, que és una espai permanent de seguiment i
anàlisi sobre aquesta problemàtica.
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Com a activitat principal de la Plataforma, el 2016 s’ha continuat la campanya
iniciada l’any anterior per promoure la creació i desenvolupament d’un fons
social català d’habitatges dedicats a lloguer social. Amb aquesta campanya
es reclamava al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat la creació
d’un Fons Social d’Habitatges de Catalunya, a partir dels habitatges
desocupats en territori català, principalment els que han quedat en mans de
bancs i caixes intervingudes, inclosos els que actualment estan transferits a la
SAREB i utilitzant, si cal, la via del lloguer forçós.
Aquesta campanya s’ha fet amb el suport d’una àmplia llista d’entitats socials
adherides, que s’han anat reunint periòdicament a la seu de Justícia i Pau.
Després d’una llarga negociació amb la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat
i amb representants dels diferents partits polítics, es va acordar finalment la
constitució d’un Grup de Treball per estudiar el tema de crear un Fons Social
d’Habitatges a Catalunya, que va ser establert pel Departament de Territori en
data de 18 de novembre de 2014. L’objectiu del grup de treball va ser afavorir
l’accés a l’habitatge mitjançant la proposta de mesures per evitar l’exclusió
social residencial, dintre de les quals destaca la constitució i configuració del
Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials.
El Grup de Treball va iniciar les seves tasques a final de novembre de 2014,
amb la participació de la Plataforma, i ja en el 2015 va finalitzar la seva tasca
amb una proposta de creació del Fons Social d’Habitatge, el qual va ser
constituït pel Departament de Territori el 12 de juny de 2015, mitjançant la
signatura d’un acord amb nombroses institucions, entre les quals Justícia i Pau,
a través del seu president Eudald Vendrell.
Durant el mes de juny de 2016, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la
Plataforma pel dret a un habitatge digne, la Federació de Municipis de
Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya i Caixabank es van reunir
per fer seguiment del Fons d'habitatge de lloguer social i establir línies de
treball conjuntes. Un dels principals reptes que han assumit és ampliar l'estoc
de pisos de lloguer social, que a dia d'avui ja són un 30.000.
Els integrants del Fons d'habitatges de lloguer social van acordar que l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya, que actualment té 16.197 sota la seva tutela dels
29.733 que conformen el Fons, s'ha d'ocupar d'elaborar els protocols
corresponents al procediment per exigir les obres necessàries per al
compliment dels requisits d'habitabilitat dels habitatges així com el procediment
sancionador per manca d'ocupació en cas d'habitatges buits. A més a més,
també es farà un seguiment cada mig any per veure l'evolució del Fons.
Així mateix, el mes de maig de 2016, la Plataforma per al Dret a un habitatge
Digne va fer públic un comunicat després de la cimera convocada a Catalunya
arran de la suspensió cautelar per part del Tribunal Constitucional de la Llei
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24/2015, que plantejava un seguit de mesures urgents per fer front a la pobresa
energètica.
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1444-reclam-a-una-convocatoriaimmediata-del-pacte-nacional-de-l-habitatge

3.2. Activitats en favor de la reinserció social de persones
internes en centres penitenciaris
L’any 1987, Justícia i Pau de Barcelona va crear una comissió de presons amb
l’objectiu d’ocupar-se de la realitat de les presons catalanes.
Des de llavors, Justícia i Pau ha treballat ininterrompudament, en col·laboració
amb el Departament de Justícia de la Generalitat, per tal de contribuir a crear
un clima de convivència i respecte dins dels centres penitenciaris, ajudar els
reclusos tant com sigui possible per afavorir el seu procés de reinserció, vetllar
permanentment pel respecte dels seus drets humans i sensibilitzar l’opinió
pública, per tal de donar a conèixer la realitat de la presó i promoure una
cultura menys punitiva.

3.2.1. Voluntariat de Justícia i Pau a les presons catalanes 2016
Durant el 2016 ha continuat l’actuació d’un extens equip format per uns
seixanta voluntaris de Justícia i Pau en diferents centres penitenciaris, amb
diverses tasques que es descriuen a continuació, a les quals s’hi han incorporat
noves persones.
http://www.justiciaipau.org/ca/2014-04-29-00-02-32/voluntariat-a-les-presons
Aquest voluntariat ha estat coordinat, per tercer any consecutiu, per Xavier
Badia, conjuntament amb el director de l’entitat Eduard Ibáñez, que vetllen
també per la interlocució amb l’Administració, la coordinació dels voluntaris per
centres, la selecció de nous voluntaris i la formació permanent.
Durant el 2016, els voluntaris han desenvolupat aquests programes d’acció en
els centres penitenciaris, en col·laboració i sota la supervisió dels equips
directius de cada centre i amb l’aprovació de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris de la Generalitat:
1. Visites d'acompanyament socioeducatiu a interns (a tots els CP de la
província de BCN)
Aquest projecte, que ja ve realitzant-se des de fa molts anys, consisteix a visitar
periòdicament interns en centres penitenciaris per tal d’acompanyar-los,
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escoltar-los i ajudar-los, en la mesura del possible, en el seu procés de
reinserció, afavorir la recuperació de l’autoestima, motivar al canvi i la millora.
Els interns que es visiten són tots aquells que ho demanen, però es busca
especialment aquells que responen a aquests perfils:
a) Interns que pateixen malalties greus.
b) b)Interns que no reben cap o poques visites familiars o es troben
especialment desarrelats al país.
c) Interns que ho demanin expressament, encara que no compleixin els dos
perfils anteriorment descrits.
Aquesta tasca es fa sempre sota les directrius de la direcció i dels equips de
tractament dels centres on es realitza (i sense interferir en l’àmbit corresponent
als treballadors socials ni, òbviament, als professionals sanitaris).
Les visites, que duren entre mitja hora i una hora, per terme general,
consisteixen a: escoltar els interns, preocupar-se personalment per la seva
situació, interessar-se pels seus problemes, fer-los companyia en moments de
soledat, estar al seu costat, sobretot en el moment de la mort o de greus
patiments, ajudar-los, consolar-los, donar-los ànims, establir canals de
comunicació amb les seves famílies, i crear vincles de solidaritat que els
permetin afrontar les situacions psicològicament dures que pateixen. Això es fa
en la mesura i la intensitat que els propis interns demanen.
Alhora, pretén donar testimoni de donació gratuïta d’un temps per part dels
voluntaris que sigui interpel·lador per als interns en les seves actituds vitals, i
els ajudi a fer un procés de reflexió i de reinserció si és possible, o bé ajudarlos a viure o a morir amb més dignitat i amb més autoestima.

2. Activitats de caràcter docent (CP Homes BCN, CP Joves QC, CP Brians-I i
CP Lledoners)
Es tracta d’activitats en col·laboració amb les escoles dels centres i sota la seva
coordinació per tal de contribuir a la formació dels interns en diferents àmbits:
a) Classes curs pre-accés de majors de vint-i-cinc anys a la Universitat.
L’objectiu, a més de fer possible l’aprovació de l’examen d’accés, és
ajudar a desenvolupar la capacitat intel·lectual i d’autoestima dels
alumnes, en un clima d’autonomia, respecte i responsabilitat, bo i ajudantlos a descobrir l’aprenentatge de noves tècniques que els possibilitin la
reinserció a l’ensenyament reglat, l’accés a cursos ocupacionals o la
integració al món laboral. Els continguts bàsics d’aquestes classes són:
matemàtiques, ciències químiques, físiques i naturals, llengües (català,
castellà i anglès).
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b) Reforç escolar en diferent matèries. Consisteix en el reforç docent en el
batxillerat a distància o altres ensenyaments reglats Un segon apartat és
l’impartició de classes particulars o en grup als interns matriculats en els
estudis de batxillerat a distància i altres ensenyaments reglats,
concretament en les àrees d’humanitats (llengües, geografia, art, història,
llatí...), a fi de ajudar-los a assolir els objectius dels programes oficials i
superar els exàmens corresponents. A més, els professors, en la mesura
de les disponibilitats econòmiques de l’entitat, ofereixen algun material
escolar o llibres als interns que ho requereixen.
c) Converses d’aprenentatge de català, castellà i anglès. Es tracta de
trobades personalitzades d’hora o hora mitja amb interns, normalment
estrangers, per tal de practicar la conversa en castellà, català o anglès,
per tal d’afavorir que els interns puguin adquirir les competències
bàsiques en aquestes llengües oficials o bé millorar el seu nivell.

3. Acompanyament extern a interns i familiars d'interns (interns dels centres
penitenciaris de la província de BCN)
L’activitat consisteix en acompanyar físicament interns que reben autorització
per realitzar sortides externes del centre penitenciari per fer gestions de
diferents tipus (visites mèdiques, gestions administratives...), sempre que els
equips de tractament o els serveis socials ho considerin convenient.
Així mateix, es fan acompanyaments a persones que volen visitar als seus
familiars interns en centres penitenciaris en el marc de les comunicacions
reglamentàries, però que, per la distància, tenen greus dificultats per desplaçarse (per malaltia, vellesa, incapacitat, manca de recursos...).
Els acompanyaments es fan sempre a petició de la Comissió d’Assistència
Social Penitenciària de Barcelona, que és qui contacta amb el coordinador
d’aquests voluntaris i li indica els interns o familiars que han de ser
acompanyats.
En el cas d’acompanyaments d’interns (que no tenen cap funció de vigilància ni
principalment de suport material al desplaçament), pretenen contribuir al bon
profit de la sortida i a la consecució de les seves finalitats, així com una
orientació educativa, ja que s’aprofita la companyia per establir una relació
cordial amb l’intern a través de la conversa, que pugui ser-li beneficiosa,
escoltant-lo, preocupant-se personalment per la seva situació, interessant-se
pels seus problemes, etc., sempre en la mesura i la intensitat que els mateixos
interns demanin. Alhora, pretén donar testimoni de donació gratuïta d’un temps,
per part dels voluntaris, que sigui interpel·lador per als interns en les seves
actituds vitals i fer una petita contribució al seu procés de reflexió i de
reinserció, si és possible.
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4. Activitats culturals (actualment CP Quatre Camins, CP Lledoners i CP
Dones)
Durant el 2016 Justícia i Pau ha desenvolupat en els centres diferents activitats
culturals, com ara música, teatre, organització de conferències, tallers de
manualitats, revistes literàries, etc.
En aquest moment es desenvolupa un taller d’habilitats teatrals al centre
penitenciari de Quatre Camins amb interns amb algunes discapacitats
intel·lectuals. També s’han impartit algunes xerrades de membres de Justícia i
Pau en alguns centres i es va donar suport a un nou exemplar de la revista
Vivències, que recull textos dels interns.
Així mateix es desenvolupa una activitat de dansa al CP Dones de BCN i altres
activitats educatives i culturals en el CP Lledoners (taller formatiu d'activitats
artístiques, club de lectura i programa de foment de la lectura).

5. Participació en el programa Cercles de Suport i Responsabilitat
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Es tracta d’un projecte del Departament de Justícia per a l’acompanyament a
interns en règim obert o llibertat condicional amb condemnes especialment
llargues (principalment per delictes sexuals). Consisteix, mitjançant l’ajut d’un
“cercle” de 4 o 5 voluntaris, fer un seguiment i animació del procés de
reinserció de l’intern i en particular el seguiment posterior a l’alliberament.
Aquest acompanyament té una durada de 18 mesos.

6. Participació en el projecte de recerca De la presó a la comunitat
(mentories)
És una recerca impulsada per les universitats de Barcelona i Autònoma de
Barcelona, que compta amb la col·laboració del Departament de Justícia i el
finançament de l’Obra Social de La Caixa i que consisteix d’acompanyar
persones internes que van sortir en llibertat definitiva durant l'any 2016, per
verificar la hipòtesi que amb un acompanyament personal aquestes persones
tenen més possibilitats de desistir en la delinqüència i, per tant, facilitar la seva
reinserció.
7. A tot això cal afegir que de manera regular interns de diferents centres
penitenciaris catalans o familiars escriuen a Justícia i Pau per exposar la seva
situació i problemàtiques diverses. Des de la direcció o els voluntaris es
procura donar resposta segons el cas, orientant, derivant o posant en contacte
l’intern amb altres persones o institucions i oferint visites o correspondència
regular amb un voluntari de Justícia i Pau.
Totes aquestes activitats requereixen la coordinació dels voluntaris de
Justícia i Pau. Els voluntaris són convocats periòdicament per l’entitat a una
reunió de coordinació general, informació i intercanvi d’experiències, dificultats,
etc., i es coordinen també entre els voluntaris de l’entitat que actuen en cada
centre penitenciari, i també amb els d’altres entitats de voluntariat.
En aquest sentit, Justícia i Pau, amb altres entitats, va promoure el 2014 les
trobades periòdiques de voluntaris de diferents entitats, amb el nom Espai
Obert de voluntaris de presons. El 2016 Justícia i Pau ha participat en aquesta
trobada, que va tenir lloc el dia 7 de maig, organitzada enguany per l’Associació
Cedre (http://acciosocial.org/iv-espai-obert-penitenciari-amb-cedre-7-de-maig/).
D’altra banda, i per tal de vetllar per la formació dels voluntaris, Justícia i Pau
ha canalitzat la informació sobre els recursos de formació existents i sobre
espais de debat i reflexió de la realitat penitenciària a Catalunya i Espanya, i
promou i facilita la participació en ells dels seus voluntaris.
Cal fer esment que els voluntaris resten coberts per una pòlissa d’accidents i de
responsabilitat civil contractada per Justícia i Pau.

32

L’entitat és membre de la part social i la comissió permanent (representants de
les entitats col·laboradores i de voluntariat) de la Taula de Participació Social
del Departament de Justícia.
En totes aquestes activitats hi ha una permanent i estreta col·laboració amb el
Secretariat de Pastoral Penitenciària de l’Arquebisbat de Barcelona i de la resta
de diòcesis catalanes.

3.2.2. Activitats de sensibilització social i incidència política en favor de la
reinserció dels reclusos
Al llarg de l’any Justícia i Pau ha desenvolupat, un any més, activitats per donar
a conèixer la realitat de la presó a la societat i la importància de la participació
social en aquesta tasca per tal d’afavorir la reinserció social dels reclusos.
Actualment aquesta tasca és impulsada fonamentalment per la Comissió de
Drets Humans Justícia i Pau, que actua conjuntament amb el Grup de Juristes
Roda Ventura, esmentada en l’apartat 5.1 d’aquesta memòria, amb la
col·laboració de diferents voluntaris de presons.
Aquesta activitat es realitza mitjançant la difusió contínua de l’acció de Justícia i
Pau en els centres penitenciaris i el seu sentit, i també la divulgació de
missatges i informacions sobre la realitat penitenciària i la reinserció i la justícia
penal en general.
Això es fa mitjançant la presència en mitjans de comunicació o impartint, per
part de voluntaris i altres membres de Justícia i Pau, xerrades i conferències a
petició d’entitats diverses. També ho fem divulgant informacions o articles a
través dels canals de comunicació propis de l’entitat: web, butlletí semestral,
butlletí digital, correu electrònic... Així mateix, l’entitat organitza o participa en
actes públics de debat i discussió sobre la realitat penitenciària i la justícia
penal.
En aquest sentit, s’ha fet difusió d’actes com l’organitzat per la Coordinadora
per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura el dia 29 de juny de 2016, sota el
nom “L’aïllament penitenciari a Catalunya”, que tractà, entre d'altres coses,
sobre temàtiques relacionades amb els casos de tortura i maltractaments
denunciats durant l’any 2015 a les presons catalanes, així com recomanacions
del Mecanisme Català per a la seva prevenció i denúncia.
Igualment, es van publicar diferents escrits, articles i notes públiques sobre el
tema.
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/estat-d-opinio/1595-sobre-la-torturaen-sentit-ampli
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Cal també destacar que Justícia i Pau ha participat en un grup de treball
permanent de diferents entitats (Grup de Juristes Roda Ventura, Fundació
Marianao, Fundació Ficat) a fi de compartir la situació de la realitat
penitenciària catalana i en particular el dret de defensa i altres problemes
jurídics i de drets individuals que pateixen els interns. S’ha tractat, entre
d’altres, l’activitat d’orientació sociojurídica que realitzen algunes d’aquestes
entitats.
Finalment, cal esmentar que es van impartir diferents xerrades de divulgació
sobre la tasca que realitzen els voluntaris a les presons i sobre la realitat de la
presó:
25/01/2016. Conferència al Centre de Lectura de Reus i Associació Josep
Vidal i Llecha, “Hi ha espai per als drets a les presons?”, a càrrec de
Xavier Badia, voluntari i coordinador dels voluntaris de presons de
Justícia i Pau.
29/01/2016. Participació a la fila zero d’Eudald Vendrell, President de
Justícia i Pau, a la Jornada de l'ECAS - Cosmocaixa, “Societat relacional i
execució penal”.
03/02/2016. Conferència a l’Escola Tecnos de Terrassa, “La realitat de la
presó”, a càrrec de Xavier Badia, voluntari i coordinador dels voluntaris de
presons de Justícia i Pau.
09/03/2016. Conferència a la Parròquia de Sant Ramón Nonat, “Les
presons, els presos i el sistema penitenciari”, a càrrec de Xavier Badia,
voluntari i coordinador dels voluntaris de presons de Justícia i Pau.
07/05/2016. Conferència al Moviment Centres Esplais Cristians Catalans
(MCECC) de Vilafranca del Penedès, “Prejudicis i estereotips en
l'acompanyament de persones internes”, a càrrec de Xavier Badia,
voluntari i coordinador dels voluntaris de presons de Justícia i Pau.
15/06/2016. Conferència al XI Congrés Espanyol de Criminologia,
“Acompanyament de les persones a les presons”, a càrrec de Xavier
Badia, voluntari i coordinador dels voluntaris de presons de Justícia i Pau.
16/06/2016. Conferència al Congrés Taula 3r Sector, “Presentació
d'experiències d'entitats col·laboradores i de voluntariat. Presentació de
projectes dins la presó”, a càrrec de Gemma Martí i Irene.
10/10/2016. Conferència a l’Escola Tècnico Professional Xavier, “Realitat a
la presó”, a càrrec de Xavier Badia, voluntari i coordinador dels voluntaris
de presons de Justícia i Pau.
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19/10/2016. Conferència a l’Escola Tècnico Professional Xavier, “Realitat a
la presó”, a càrrec de Xavier Badia, voluntari i coordinador dels voluntaris
de presons de Justícia i Pau.
20/11/2016. Conferència “Com és que de les presons no en sabem gairebé
res”, a càrrec de Xavier Badia, voluntari i coordinador dels voluntaris de
presons de Justícia i Pau, acompanyat de Mn. Agustí Ayats Badia,
consiliari de presons a Tarragona i d’alguns voluntaris.

3.3. Projecte “Teixint xarxes” amb entitats, comunitats i
col·lectius musulmans
Es tracta d’un projecte inciat el 2015 i que s’ha continuat desenvolupant
intensament l’any 2016 mitjançant la nova Comisisó de MIgracions i diversitat
de Justícia i Pau (de la que es tracta en l’apartat següent 3.4).
3.3.1. Context i finalitats de l’acció
Des de l’any 2000 han vingut a viure a Catalunya persones i famílies de molts
altres països del món. En aquest sentit la diversitat cultural i religiosa al nostre
país ha augmentat. La Llei d’Estrangeria, en totes les seves variants, no ha
ajudat al procés de convivència, de recerca de treball i habitatge, i, en general,
al procés d’incardinació d’aquestes persones a Catalunya. Cal tenir en compte
totes les dificultats dels immigrants, les percepcions negatives que reben i els
dols que han de fer per haver deixat país, paisatge, família, amistats, cultura,
casa, veïns, treball...
En concret, la presència a Catalunya des de fa uns anys d'un nombre molt
important de persones de religió musulmana procedents dels països del Magrib
i Àsia fa necessària una tasca col·lectiva que faciliti la integració social i la
convivència en la pluralitat. Existeixen i creixen prejudicis, pors, recels,
desconeixement i incomprensió per part d'amplis sectors de la ciutadania cap a
les persones de religió musulmana, i fins i tot actituds de xenofòbia i
islamofòbia que dificulten o no ajuden a la integració social d'aquests col·lectius
i obstaculitzen també en alguns casos la convivència o l'exercici de la llibertat
religiosa. D'altra banda, hi ha sovint una dificultat important d'integració social
per a joves d'aquesta procedència (personal o familiar), que pot generar un
problema a la llarga d'exclusió i perills per a la convivència, com sovint passa
en altres països del nostre entorn i en alguns casos puntuals a Catalunya.
Totes aquestes circumstàncies obliguen els poders públics i la societat civil
catalana a fer un esforç important i addicional per superar aquests problemes i
riscos, per afavorir el coneixement de l'Islam a Catalunya, normalitzar la seva
presència, per facilitar la seva adaptació, si escau, als valors democràtics i
contribuir a evitar processos de radicalització, per promoure, en sentit ampli, la
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seva integració social, per animar i ajudar a la participació social de les
persones i col·lectius d'aquesta procedència.
Justícia i Pau, a través de la comissió, vol col·laborar positivament en l’acollida
dels immigrants, en la valoració de la diversitat, en el coneixement directe de
les persones que han vingut a viure a Catalunya, en la denúncia de les
injustícies que reben, en el treball pel reconeixement i defensa dels seus drets,
i en la sensibilització a la societat i a les comunitats i moviments cristians i a
tota l’església d’aquesta realitat de la immigració i de la diversitat cultural i
religiosa.
Per aquestes raons, l’any 2015 la Junta de Justícia i Pau va decidir fer una
modesta aportació a aquests objectius, donant a conèixer la realitat dels
col·lectius de religió musulmana, creant una opinió pública favorable a la seva
integració social i teixir xarxes i connexions entre les entitats socials del país i
els col·lectius de persones de religió musulmana, sobre la base d'un treball
comú en favor de la convivència i la pau.
Per desenvolupar el projecte, es va demanar i obtenir el suport econòmic del
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat.
El disseny organitzatiu de l'acció es va fonamentar en tres tipus de línies
d'acció: 1) l'establiment de contactes sòlids amb un nombre significatiu de
col·lectius musulmans de diferent tipus i àmbit, per part de Justícia i Pau i les
seves comissions; 2) la realització conjunta d'activitats públiques de debat i
reflexió conjunta amb aquests col·lectius, orientades a promoure la pau i la
convivència, i 3) la realització d'actes públics per donar a conèixer l'Islam a
casa nostra i les seves dificultats per la integració social i les seves
aportacions, en el context actual.
El disseny concret, organització i execució de les actuacions es va fer des de la
direcció de Justícia i Pau, a partir d'un equip coordinador format per altres
membres de Justícia i Pau experts en immigració i religions, amb la participació
de les comissions territorials de Justícia i Pau implicades (especialment la
Comissió del Maresme, la Comissió de Badalona i la Comissió de Terrassa).

3.3.2. Objectius
L’objectiu general va ser afavorir la integració social i la participació de les
persones i col·lectius de religió musulmana en el nostre país, facilitar la
convivència i la pau social i contribuir a evitar l'exclusió social i 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.
Més concretament, ens vam proposar aquests objectius específics:
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1. Afavorir la creació de vincles i col·laboracions entre col·lectius i entitats
de religió musulmana i altres entitats, associacions, ONG i institucions
del país.
2. Afavorir la participació social i la integració dels col·lectius, entitats i
persones de religió musulmana residents a Catalunya.
3. Afavorir el coneixement per part de la ciutadania de la religió
musulmana, de la realitat dels musulmans a Catalunya i les seves
dificultats i contribuir a evitar la islamofòbia, els prejudicis, pors, etc.
4. Mostrar la religió musulmana com una religió que pot contribuir i
contribueix a la pau i a la integració social.
5. Donar eines i facilitar als col·lectius musulmans a lluitar contra l'exclusió
social i frenar processos de radicalització violenta.

3.3.3. Activitats desenvolupades durant el 2016
A continuació es descriuen les diferents activitats realitzades durant l’any 2016,
en l'ordre en que es van formular en el projecte.
1. Entre els mesos de novembre i desembre 2016 es van realitzar un seguit de
visites i entrevistes de membres de Justícia i Pau amb representants de
col·lectius i institucions de religió musulmana o de persones principalment
procedents de països majoritàriament islàmics, amb la intenció de conèixer-les,
conèixer les seves activitats i dificultats i explorar possibilitats de col·laboració
en diverses àrees, animar-los i facilitar-los la participació en determinats àmbits i
promoure la seva participació en el disseny i execució de les activitats concretes
d'aquest projecte. Les visites realitzades van ser a les següents entitats:
- Mesquita de Manresa (2 de novembre), Manresa
- Mesquita Rahma (30 de novembre), Barcelona.
- Associació Centre Cultural Islàmic del Carmel (6 de desembre),
Barcelona.
- Associació Islàmica Ciutat Meridiana (7 de desembre), Barcelona.
- Mesquita Al Fath (12 de desembre), L’Hospitalet de Llobregat.
- Mesquita de Cornellà (13 de desembre), Cornellà.
En aquestes visites hi va participar el director i altres responsables de Justícia i
Pau de Barcelona, així com un responsable de les comissions locals de Justícia
i Pau properes a cada comunitat visitades (Tarragona, Terrassa, Girona...), que
han permès iniciar una relació nova de col·laboració a escala local.
Totes aquestes visites van servir per al coneixement mutu entre Justícia i Pau i
cada una de les entitats esmentades i explorar la possibilitats de col·laboració,
així com per fer una reflexió conjunta sobre els reptes actuals entorn la
integració social i la convivència a Catalunya, la percepció de l'islam, etc. Entre
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d'altres fruits, aquestes entrevistes han donat peu a la posterior participació de
líders o membres de les entitats islàmiques en actes de Justícia i Pau i a
l'inrevés.
A banda d'això, cal destacar la continuació de la tasca que des de 2002 duu a
terme la comissió de Justícia i Pau del Maresme de contacte i treball permanent
amb les comunitats islàmiques de Mataró i en particular amb l'associació i
mesquita Al Ouahda, que es tradueix en diferents iniciatives, com ara el debat
públic que es comenta més avall (3) i la trobada anual de pregària per la pau
cristiano-musulmana, que té lloc cada mes de gener al parc Central de Mataró.
2. Realització d’actes públics de trobada-debat sobre la realitat de l'Islam a
Catalunya, les seves dificultats i necessitats i la seva contribució a la pau, amb
representants d'entitats i col·lectius majoritàriament musulmans o procedents
d'aquests països i experts. Aquests actes van ser:
a) Taula rodona “Dones i Islam a Catalunya: experiències vitals, reptes
socials”, el 13 de desembre a l’auditori del Centre d’Estudis Cristianisme i
Justícia, organitzat per Justícia i Pau i amb el suport del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. L’acte va consistir en un
diàleg amb dones musulmanes líders en l’àmbit associatiu per tractar la realitat
de l’Islam i les dones a Catalunya, les dificultats per a la participació, les
necessitats i la contribució a la cohesió social i la pau en el context actual.
Ponents:
• Bombo Ndir, formadora i dinamitzadora cultural i presidenta de la
Associació de Dones Immigrades Subsaharianes (ADIS).
• Komal Naz, mediadora i intèrpret,membre de Joventut Multicultural
Musulmana i fundadora de PakMir.
• Salwa El Gharbi, investigadora social i consultora, presidenta de
l’associació FIKR.
• Xantal Genovart, vicepresidenta
Musulmanes a Catalunya.

de

l'Associació

de

Dones

El presentador i moderador fou Joan Gómez i Segalà: sociòleg, secretari del
Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya i
membre de Justícia i Pau.
b) La Comissió de Justícia i Pau Maresme manté, des de fa molts anys,
relacions molt actives amb comunitats musulmanes de la zona. Enguany, i com
cada any, a principis de gener la comissió va organitzar la pregària per la Pau,
un acte de celebració de la Jornada Mundial per la Pau com una trobada
interreligiosa amb la Comunitat Islàmica de Mataró Al Ouahda.
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La trobada, que va aplegar més de 150 persones, va tenir lloc al Racó de la
Pau de Mataró inaugurat el juliol de 2012, i que des de fa 5 anys és la seu
principal de la trobada.
L’acte va consistir amb la lectura de textos, pregàries i cants. Les dues cultures
existents a la ciutat van entrellaçar lligams i compartir anècdotes al llarg de tot
el matí.
c) La Comissió de Justícia i Pau de Badalona va participar en l’organització
de la Pregària per la Pau a Badalona, el dia 22 de maig. Va consistir en un
acte interreligiós que es va celebrar al Turó d’en Caritg, on es va plantar una
olivera i es van llegir textos espirituals de cada tradició (catòlica, protestant,
islàmica...).
3. Realització d’un curs formatiu “Cicle de conferències: l’Islam a
Catalunya” per als integrants de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els
Immigrants i els membres de la comissió de Justícia i Pau de Migracions i
diversitat. Va consistir en 7 sessions d’1:30h, cadascuna sobre una vessant
diferent de l’Islam, que van tenir lloc a la Pastoral Social, la qual va cedir l’espai
a l’efecte i en va fer difusió al seu butlletí “Aixeca’t”. Els membres de la
comissió de Migracions i diversitat han assistit a aquest curs de formació.
http://www.pastoralsocial.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1
04:2016-10-18-11-42-26&catid=11:plataforma-dentitats-cristianes&Itemid=83
4. Organització d’una visita guiada al Parlament de Catalunya per a líders i
dirigents de comunitats musulmanes, que va tenir lloc el 17 de novembre.Hi
van participar 15 responsables i membres de diferents comunitats i entitats
islàmiques del país amb les quals treballem (concretament, Al Ouahda,
l’Associació Oudiodial, l’Associació Cultural Anaisha i la Comunitat Musulmana
de Terrassa), per fer una visita al Parlament de Catalunya. L’objectiu de la
Troabda era contribuir a afavorir el coneixement d'aquesta institució entre les
comunitats mususlmanes i incrementar així la participació en la vida política i
social de les comunitats a Catalunya.
5. Difusió de tots els actes públics realitzats i dels principals missatges i
conclusions a través dels mitjans de comunicació i els canals propis de
comunicació de Justícia i Pau.
https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/liders-musulmanes-parlen-dislamdones-participacio
6. Finalment, cal esmentar la participació d’Eduard Ibáñez, director de Justícia i
Pau, a dos programes de la cadena COPE per parlar del debat de Dones i
Islam:
9 de desembre de 2016: El mirall de l’Església, Ona mitja 783 AM.
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http://www.cope.es/player/nombre=20161209_el_mirall&id=201612
0911110002&activo=10

Per a la realització de totes aquestes activitats s'ha comptat amb
l’assessorament i suport (a més de ponències públiques) d’experts i acadèmics,
fonamentalment d’entitats com MigraStudium i el Centre Cristianisme i Justícia,
i assessorament puntual de tècnics d'organismes públics (Direcció General per
a la Immigració i Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat).

3.4. Comissió de Migracions i diversitat
L’any 2016 es va crear la Comissió de Migracions i diversitat de Justícia i Pau,
amb la intenció d’ocupar-se específicament de les activitats de Justícia i Pau
adreçades a la defensa dels drets humans dels migrants i la integració social
de la immigració.
L’objectiu va ser fer una tasca més intensiva i regular i ampliar el focus a tots
els reptes que comporta una societat cada cop més plural i diversa.
Tenint en compte aquest encàrrec general, se li va encomanar a la Comissió
l’impuls de la campanya Teixint Xarxes, exposada en el subapartat anterior.
Alhora, se li va encomanar també a la Comissió un seguiment específic de la
crisi de refugiats i fer sentir la veu de Justícia i Pau davant d’aquesta
problemàtica, així com la defensa dels drets de les persones que cerquen
refugi.
Per a l’impuls i la coordinació d’aquestes tasques i per donar suport al treball de
la Comissió, Justícia i Pau va contractar a temps parcial a l’Anna Sangrà,
màster en migracions per la UPF, gràcies la finançament obtingut per part de
diferents institucions, especialment el Fosn català de Cooperació al
Desenvolupament.
Mitjançant aquesta nova Comissió, coordinada per Joaquim Cervera, l’any
2016 Justícia i Pau ha continuat atenta i activa davant el fenomen de la
immigració al nostre país i les seves múltiples repercussions. L’objectiu ha estat
la reflexió permanent sobre els reptes i l’actualitat de les migracions i els
refugiats a Catalunya i al món, per anar fixant el discurs propi de Justícia i Pau,
així com sensibilitzar i incidir públicament des de Justícia i Pau en relació a
aquesta temàtica, des de la defensa dels drets humans i la promoció de la
convivència, la pau i la integració social. La comissió pretén explicar les causes
de la migració i de la crisi de refugiats actual i transmetre l’ideari del canvi de
l’hostilitat a l’hospitalitat amb les persones migrants.
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Activitats 2016
La comissió ha estat molt activa, i ha dut a terme els següents projectes i
activitats:
1. En la seva permanent reflexió sobre la migració a Catalunya, la comissió ha
fixat els eixos claus del discurs de Justícia i Pau en un document de treball
intern que guii totes les accions i missatges de l’entitat.
2. S’ha procurat difondre i participar en les campanyes i iniciatives d’ONG i
xarxes impulsades a Catalunya en defensa dels drets humans de migrants i
refugiats.
4. S’han publicat alguns articles d’opinió a la web i butlletins de Justícia i Pau
en relació a la crisi dels refugiats i el fet migratori en general.
5. En el marc del nostre treball a les escoles de Catalunya, enguany hem
dedicat una atenció especial al fet migratori i a la crisi de refugiats:
S’ha elaborat una Guia pedagògica per al professorat en matèria de
migracions, adreçat a les escoles. El document va ser redactat per Anna
Sangrà i revisat per tots els membres de la comissió. Alhora, s’han revisat i
renovat els materials docents utilitzats per a les xerrades.
S’han impartit les següents xerrades:
22/01/2016. Sagrats Cors de Torelló, “Els moviments migratoris”, a
estudiants de 3r i 4rt d’ESO, a càrrec d’Eduard Ibáñez, director de Justícia
i Pau.
22/01/2016. Escola Mestral de Sant Feliu de Llobregat, “Els moviments
migratoris”, a estudiants d’ESO i Batxillerat, a càrrec de Quim Cervera,
membre de Justícia i Pau.
29/01/2016. Dues conferències al Col·legi Regina Carmeli de Rubí,
“Moviments migratoris, refugiats i pau”, a estudiants d’ESO i Cicles
Formatius, a càrrec d’Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau, i
Eduard Ibáñez, director de l’entitat.
29/01/2016. Escola del Treball, “Els moviments migratoris”, a estudiants de
Batxillerat, a càrrec d’Eduard Ibáñez.
29/01/2016. Tres conferències a l’Institut Quercus, “Els moviments
migratoris”, a estudiants d’ESO i Batxillerat, a càrrec de Xavier Badia,
membre de Justícia i Pau.
10/03/2016. Institut Vicenç Plantada de Mollet, “Els moviments migratoris”,
a estudiants de Batxillerat, a càrrec d’Eduard Ibáñez.
01/04/2016. Escola Santa Teresa de Lisieux, “Els moviments migratoris”, a
estudiants de Batxillerat, a càrrec d’Eduard Ibáñez.
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09/06/2016. Col·legi Jesuïtes Casp de Barcelona, Taula Rodona: “Crisi de
refugiats i les polítiques d’Europa”, a estudiants de Batxillerat, amb la
participació d’Eduard Ibáñez.
18/10/2016. Escola Parroquial Sant Medir de Barcelona, “Moviments
migratoris i refugiats”, a estudiants d’ESO, a càrrec d’Anna Sangrà.
07/11/2016. Institut del Teatre de Barcelona, “Cap a una societat acollidora
dels immigrants i refugiats”, a estudiants d’ESO, a càrrec de Quim
Cervera.
12/12/2016. Institut Ernest Lluch de Barcelona, “Cap a una societat
acollidora dels immigrants i refugiats”, a estudiants d’ESO, a càrrec de
Quim Cervera.
Un any més, hem participat en Dia de la Diversitat, una proposta educativa
de foment, sensibilització i educació dels drets humans, adreçada als i les
estudiants de 12 a 18 anys, organitzada per l’Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l’Institut Municipal
d’Educació, amb el suport de l’Agència Europea dels Drets Fonamentals (FRA).
Vol d’oferir un espai que fomenti la interacció i el respecte mutu entre els i les
joves: diversos/es, diferents i totes i tots iguals en drets. A través de jocs,
dinàmiques, tallers i diferents activitats es donen a conèixer aquests drets i es
connecta l’alumnat amb les entitats de referència que hi treballen.
Una d’aquestes entitats de referència és Justícia i Pau, que participa en
aquesta iniciativa des de fa molts anys. Enguany, com a activitat per als joves,
hem proposat un joc de rol que tracta la crisi dels refugiats. Es tracta d’una
activitat itinerant, en la qual els participants es distribueixen en diferents grups
de migrants, amb diferents identitats i històries, i han d’anar creuant fronteres
fins arribar a un objectiu.
L’activitat durant el dia de la diversitat va tenir un gran èxit i una molt bona
acollida per part de l’alumnat. És per això que, posteriorment, diferents escoles
es van posar en contacte amb l’entitat per tal que poguéssim fer el joc de rol
amb els seus alumnes.
Com ja s’ha cita en la relació de xerrades, la setmana del 12 de desembre de
2016, el grup de voluntàries, treballadores i estudiants en pràctiques de Justícia
i Pau encarregades de fer el joc es va traslladar a l’Institut Ernest Lluch de
Barcelona, on l’Anna Sangrà va fer vàries xerrades sobre les migracions a
alumnes de diferents cursos de l’Institut, i també es va dur a terme el joc de rol,
que novament va tenir molt bona acollida per part tant d’alumnes com de
professors.
https://twitter.com/anaevajf/status/808594851486900225

6. A banda de les activitats a les escoles, Justícia i Pau ha impartit també
diferents xerrades sobre aquesta problemàtica a petició d’altres entitats:
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16/01/2016. Plataforma per a la Pau i la Solidaritat de Navarcles, “Refugiats
i immigrants”, a càrrec de Llorenç Olivé, membre de l’entitat.
11/02/2016. Entitats Barri El Coll, coorganització amb Justícia i Pau del
debat “Refugiats i immigrants”, a càrrec d’Eduard Ibáñez, director de
Justícia i Pau i Jaume Flaqué, jesuïta, resposnabel de l’Àrea Social de
Cristianisme i Justícia.
09/06/2016. Centre d’Estudis Econòmis i Socials, Taula Rodoana: “Crisi de
refugiats i les polítiques d’Europa”, amb la participació d’Eduard Ibáñez.
27/11/2016. ACO Vallès Occidental, “Trobada d’Advent 2016. Els refugiats
moren d’esperança, i tu què fas?”, oberta al públic, a càrrec d’Anna
Sangrà.
7. S’ha participat, a través de la tècnica de Justícia i Pau Anna Sangrà en Grup
de Treball sobre Migracions de Justícia i Pau d’Europa. L’Anna Sangrà va
assistir a una reunó a Brusel·les en representació de Justícia i Pau d’Espanya.
8. Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants. Justícia i Pau ha
continuat participant activament en aquesta plataforma creada l’any 2005, que
es reuneix mensualment, actualment a la seu de la Delegació de Pastoral
Social de l’Arquebisbat de Barcelona. La Plataforma té per finalitat coordinar el
treball de les entitats membres en aquest àmbit i tractar de ser una veu
cristiana davant del fenomen de la immigració que afavoreixi el respecte als
drets humans, l’acolliment i la integració social dels immigrats a casa nostra.
Des del setembre del 2007 i també en aquest 2016, l’Eduard Ibáñez, director
de Justícia i Pau, n’ha estat el coordinador, mentre que la secretaria de la
plataforma radica en la Delegació Diocesana de Pastoral Social.
Des del mes de setembre, s’ha iniciat un projecte conjunt, coordinat des de
Justícia i Pau, que s’ha anomenat “Agents de sensibilització de la PECI”. Es
tracta d’un projecte de sensibilització adreçat a grups parroquials de tota
Espanya, amb l’objectiu d’explicar les causes de la migració i transmetre l’ideari
del canvi de l’hostilitat a l’hospitalitat amb les persones migrants. Són xerrades
que fan els voluntaris de les diverses entitats que formen la PECI. Les xerrades
que s’han fet han estat les següents:
18/10/2016. Càritas Anoia, “De l'hostilitat a l'hospitalitat”, a càrrec de Santi
Torres. Xerrada que forma part les activitats de l'octubre Solidari de la
ciutat d’Igualada.
06/11/2016. Santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina, “De l'hostilitat a
l'hospitalitat”, als assistents a l’eucaristia, a càrrec d’Oriol Prado.
24/11/2016. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida de l’Hospitalet de
Llobregat, “De l'hostilitat a l'hospitalitat”, a càrrec de Quim Cervera i Josep
Maria Jubany, oberta al públic en general.
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30/11/2016. Arxiprestat Badalona Nord, “De l'hostilitat a l'hospitalitat”, a
càrrec de Josep Maria Jubany.
Per tal de formar als voluntaris que feien les xerrades, Justícia i Pau va
organitzar el curs “L’Islam a Catalunya” que s’ha esmentat a l’apartat del
projecte “Teixint Xarxes”.
D’altra banda, la Plataforma ha fet un estret seguiment de la crisi de
refugiats procedents de l’Orient Mitjà i les polítiques europees d’immigració i
refugi. La Plataforma va publicar diferents comunicats i notes de premsa (entre
d’altres, 20/10/2016) expressant la seva preocupació per aquest problema,
especialment la seva indignació davant les morts de migrants produïdes a la
Mediterrània, i demanant un canvi en les polítiques dels governs europeus per
tal d’afavorir la protecció i l’acollida dels refugiats. La Plataforma s’ha adherit
també als comunicats i iniciatives d’altres organitzacions i xarxes en la mateixa
direcció.
Durant l’any 2016, han participat en la Plataforma les entitats següents:
ACO, CARITAS DE BARCELONA, CONVIVIM, FUNDACIÓ BENALLAR,
CRISTIANISME I JUSTÍCIA, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE
BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, OBRA
SOCIAL DOMINGO SOLÀ (EKUMENE), ACAT, FUNDACIÓ ESCOLA
CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM, FUNDACIÓ LA SALUT ALTA,
FUNDACIÓ, PERE TARRÉS, GOAC DE BARCELONA-SANT FELIU, JOC,
JUSTÍCIA I PAU, MOVIMENT DE PROFESSIONALS CATÒLICS DE
BARCELONA, FUNDACIÓ VIARANY, MANS UNIDES, CVX-C COMUNITAT
DE VIDA CRISTIANA A CATALUNYA, COMUNITATS ADSIS DE
BARCELONA, URC (UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA).
9. A banda d’això, des de Justícia i Pau hem anat publicant al llarg de l’any
diferents articles d’opinió i notícies sobre aquestes qüestions.
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/estat-d-opinio/1323-el-drama-delsfugitius-sense-refugi
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/estat-d-opinio/1340-cinc-anys-de-linici-de-la-guerra-de-siria-europa-escull-pagar-per-no-veure
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/estat-d-opinio/1698-tortura-tractesinhumans-estat-opinio
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/estat-d-opinio/1664-la-por-alestranger
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/seus/catalunya/sabadell/1655sabadell-solidaritat-refugiats-roda-pau
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1629-els-punts-claus-de-la-cimera-denacions-unides-sobre-refugiats
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http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1625-caritas-confer-i-justicia-i-pau-despanya-insten-a-la-comunitat-internacional-a-protegir-a-les-personesmigrants-i-refugiades
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1593-reflexio-al-voltant-del-diamundial-de-les-persones-refugiades
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/seus/catalunya/san-justdesvern/1586-cassolada-contra-la-vulneracio-dels-drets-dels-refugiats
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1576-setmana-de-lluita-per-lesrefugiades-manifestacio-19j
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1460-sopar-tertulia-el-drama-delsrefugiats-i-la-unio-europea
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1443-l-acord-ue-turquia-suposa-uncanvi-monumental-en-la-proteccio-internacional-de-la-unio-europea
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/seus/catalunya/la-selva-delcamp/1423-conferencia-solidaria-refugiats
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1419-deu-anys-de-treball-cristiadavant-el-repte-de-la-immigracio
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1309-les-entitats-de-l-esglesia-quetreballen-amb-refugiats-i-migrants-li-envien-una-carta-a-rajoy
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1314-la-solidaritat-informada-i-lespolitiques-publiques-son-la-millor-manera-d-ajudar-les-persones-refugiades
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1317-comunicat-dels-bisbes-decatalunya-sobre-l-acollida-als-refugiats
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1341-desobediencia-catalana-pelsrefugiats-per-enric-duran
També vàrem donar àmplia difusió de la Declaració final de la Conferència de
les Comissions de Justícia i Pau Europa, dedicada a aquesta problemàtica.
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1641-declaracio-final-justicia-i-paueuropa-luxemburg
10. Per últim, esmentar que la conferència dels Dilluns dels Drets Humans del
12 de desembre va versar sobre “Quan les fronteres es converteixen en murs.
Com afecten els drets humans les polítiques migratòries d’Europa?”.
https://twitter.com/hashtag/murseuropadh?src=hash
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4. Activitats
desarmament

de

foment

de

la

pau

i

el

La tercera línia d’acció del Pla de Prioritats estratègiques de Justícia i Pau
2014-2018 aprovat per l’Assemblea General de l’entitat és la del foment de la
cultura de la pau en el sentit més ampli: la pau, la no violència i el
desarmament, en col·laboració amb el Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs.
En aquest capítol descrivim les activitats realitzades durant el 2015 que
responen bàsicament a aquestes finalitats, part de les quals en col·laboració
amb el Centre JM Delàs d’Estudis per la Pau.

4.1. Servei d’Informació i Orientació per a l’Objecció Fiscal a les
despeses militars
Un any més s’ha contribuït a la promoció d’aquesta campanya, que es realitza
conjuntament i a través del SIOF, Servei d’informació de l’Objecció Fiscal a les
Despeses militars”, amb seu a Justícia i Pau.
El SIOF és una entitat de caràcter no lucratiu que dóna suport a totes les
campanyes que anualment es desenvolupen a Catalunya i a l’Estat espanyol
per donar a conèixer l’objecció fiscal a les despeses militars. El SIOF està
adherit a la Campanya Internacional pels Impostos per la Pau i l’Objecció
Fiscal.
Es pot trobar més informació a www.objecciofiscal.org.
Durant la campanya de l’IRPF de l’any 2016, el SIOF, a través del seu
coordinador Xema Moya (també membre de la Junta de la nostra entitat), ha
ofert, des dels locals de Justícia i Pau, assessorament i orientació a persones
interessades a fer Objecció Fiscal.
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http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1438-comenca-la-campanya-per-lobjeccio-fiscal-2016
Val la pena de destacar que Justícia i Pau va rebre, l’any 2016, la quantitat de
1804,19 euros procedents de persones que van practicar l’objecció fiscal.

4.2. Celebració de la Jornada Mundial de la Pau 2016
Com cada any, l’1 de gener de 2016 Justícia i Pau va convocar públicament a
celebrar una eucaristia a la Catedral de Barcelona amb motiu de la Jornada
Mundial de la Pau 2016. El lema del Missatge del Papa Francesc per a la
jornada, tercera del seu pontificat, fou "Venç la indiferència i conquereix la pau”.
L’eucaristia va ser presidida per l'arquebisbe de Barcelona Mons. Joan Josep
Omella.
Aquesta missa, que compta amb unes paraules inicials del president de
Justícia i Pau, és una ocasió per pregar per la pau i difondre el missatge que
anualment emet el papa amb motiu d’aquesta jornada, consistent en breus
reflexions entorn dels reptes que planteja la pau en el món.
Aquesta eucaristia va ser un moment de trobada amical de col·laboradors i
membres de Justícia i Pau.
Així mateix, l’entitat va difondre el missatge a través de diferents canals i es van
publicar en la web de Justícia i Pau i en el portal CatalunyaReligio.cat alguns
articles de membres de Justícia i Pau entorn del missatge.
Val a dir que algunes de les comissions territorials de Justícia i Pau de
Barcelona organitzen amb motiu de la jornada, en la mateixa data o en dates
properes, eucaristies o trobades de pregària per la pau, segons es descriu en la
memòria d’aquestes comissions (Sant Just, Badalona, Terrassa, Maresme):
-

Justícia i Pau Badalona, 31 de desembre de 2015 a la Cripta de Sant
Josep convidaren a tothom a acabar l’any participant a la Missa per la
Pau on es va poder escoltar el testimoni del Benjamin (un jove de Ghana
que va arribar a casa nostra fa 22 mesos) i on donaren gràcies per la
feina de l’any anterior i on pregaren per la pau i pel nou any que
començava. Hi col·laboraren Justícia i Pau Badalona i Aspirantat, amb la
participació de la Comunitat Cristiana Paquistanesa de Santa Coloma.

-

Justícia i Pau Sant Just Desvern, 1 de gener. Missa de les 11:00,
preparada amb la comunitat de l'església de Sant Just | Sant Pastor.

-

Justícia i Pau Terrassa, 1 de gener. Pregària per la pau a l'Església de
Sant Pere de Terrassa.
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-

Justícia i Pau de Girona, el 3 de gener, va participar i col·laborar en la
"XVIII MARXA DE LA PAU" organitzada per les parròquies de Blanes.
Justícia i Pau de Girona, ofereix cada any un Manifest per la Pau que
demana a una persona referent de la lluita per la Pau a casa nostra, amb
l'objectiu que aquest desig de Pau no sigui buit i protocolari, sinó que
estigui ple de contingut i compromís. Aquest any l'han demanat a en
Jordi Armadans, director de FundiPau i conegut pel seva tasca
incansable per la Pau. Un text per encoratjar-nos a continuar caminant
per la Pau: "Construint la pau, una possibilitat i una necessitat"

-

Justícia i Pau Maresme organitzà, el 10 de gener i per 5è any, el
Racó de la Pau.

-

Justícia i Pau de la Selva del Camp, 31 de gener, va organitzar la
Jornada Local de Justícia i Pau. Durant el matí es realitzà una missa per
pregar per la pau organitzada per Justícia i Pau de la Selva del Camp i
amb la comunitat parroquial. A la tarda hi va haver un recital de poemes
"Salms d'avui" del llibre de Mn. Ricard Cabré.

Finalment esmentar que Justícia i Pau es va adheriro, difondre i participar l’1
de gener en la marxa per la Pau organitzada per la Comunitat de Sant'Egidio.
Amb motiu de la jornada, cada any la Comunitat de Sant'Egidio organitza una
marxa en més de 70 països per a recordar totes les terres que en el nord i en el
sud del món esperen la fi de la guerra, font de patiment per molts pobles i
"mare" de totes les pobreses, i la fi del terrorisme. Entitats adherides: Justícia i
Pau, Mans Unides, Fundació Joan Maragall, Abadia de Montserrat, Escola Pia
de Catalunya, Filles de Maria Auxiliadora, entre d'altres.
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1489-celebracio-de-la-jornadamundial-de-la-pau-2016

4.3. Solidaritat amb Colòmbia
Justícia i Pau fa seguiment des de fa molts anys dels conflicte armat i la
situació social i política a Colòmbia, participante n diferents missions de pau i
fent difusió de la realitat colombiana entre la ciutadania de Catalunya, per tal
d’afavorir la pau i participant activament en la Taula Catalana pels Drets
Humans a Colòmbia.
Enguany, cal destacar la participació de Justícia i Pau, a través del nostre
delegat Josep Maria Fisa, en una delegació catalana que va visitar la
ciutat portuària colombiana de Buenaventura, que expliquem més avall.
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Així mateix, cal destacar que, davant del referèndum sobre el procés de Pau
convocat pel govern colombià, Justícia i Pau va difondre un comunicat en
favor del procés de pau:
http://www.justiciaipau.org/85-portada/1630-si-pau-colombia-acord-de-pau

Taula Catalana per la Pau i els drets humans a Colombia
Com s’ha indicat Justícia i Pau és una de les entitats que formen part, des dels
seus inicis, de la Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, un espai de
concertació d’àmbit català format per ONG, sindicats, administracions
públiques i entitats del món acadèmic, sorgit l'any 2002.
Els objectius principals de la Taula son la promoció i protecció dels drets
humans a Colòmbia i el suport a una solució política negociada, i que té com a
marc de referència les recomanacions de les Nacions Unides i d’altres
organismes internacionals. La Taula entén que, a Colòmbia, una veritable pau
amb justícia social així com els objectius que acabem d’esmentar només es
poden aconseguir si es fonamenten en l’esclariment de la veritat, l’aplicació de
la justícia i de mecanismes efectius de reparació integral a les víctimes de les
violacions dels drets humans i del Dret Internacional Humanitari.
http://www.justiciaipau.org/85-portada/1630-si-pau-colombia-acord-de-pau

Delegació a Buenaventura
Una de les activitats més destacades de la Taula el 2016 ha estat l’organització
d’una visita de representants de diferents organitzacions de la societat civil
i institucions catalanes, del 27 d'abril al 2 de maig, la ciutat de
Buenaventura, que supera tots els índexs del país en violència i vulneracions
de drets humans, per veure el treball del Grup TCB en aquesta zona.
Diversos actors colombians acusen la filial de l'empresa catalana TCB d'estar
implicada en la vulneració dels drets humans a la ciutat. Per aquest motiu,
la delegació que viatja a la ciutat portuària va ser convidada a l'Audiència
pública "Víctimes del desenvolupament i estat de coses inconstitucionals", que
convocà la Comissió de Drets Humans del Senat de la República de Colòmbia i
diferents organitzacions socials de Buenaventura.
Entre els qui formaren aquesta delegacióhi havia la presidenta i vicepresident
de la Taula Catalana per Colòmbia Michela Albarello i Tono Albareda; Tica
Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau; Julián Artacho,
representant a Colòmbia de l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament; Gabriela Serra, parlamentària de la Candidatura d'Unitat
Popular (CUP); Joan Maria Soler, vicepresident de la Federació d'Associacions
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de Veïns i Veïnes de Barcelona i Amaia García, coordinadora de la Taula
Catalana per Colòmbia.
A més a més, com a representant de l'església i de l'arquebisbat de
Barcelona, viatà a Buenaventura Josep Maria Fisa, que al mateix temps també
representa Justícia i Pau com a consiliari que és de l'organització.
Fa anys que diferents organitzacions colombianes van presentar un seguit de
denúncies contra el Grup TCB - Terminals de Contenidors de Barcelona – a
l'Informe "Setge a les comunitats. Els impactes d'una empresa catalana, Grup
TCB, a Buenaventura, Colòmbia". Lafede.cat i la Taula Catalana per la Pau i
els Drets Humans a Colòmbia van portar a Catalunya una delegació
colombiana i van organitzar diferents activitats perquè els membres d'aquesta
comisió expliquessin les dades i denúncies. A més a més, representants de
l'església, la policia i les comunitats afectades de Buenaventura van explicar al
Parlament de Catalunya com els plans de desenvolupament econòmic i
urbanístic per a la ciutat portuària estan generant situacions de violència, amb
la participació, directa o indirecta, d'empreses catalanes. Tots els grups
parlamentaris van expressar el seu compromís per fer seguiment de la situació.
No és l'únic cas en què les inversions de l'empresa catalana TCB han estat
motiu de preocupació. La seva filial a Guatemala, Terminal de Contenedores
Quetzal (TCQ), ha estat acusada recentment de pagar 26 milions d'euros en
comissions a canvi d'un contracte públic i el seu representant ha estat
detingut. Els membres de la delegació intentaran confirmar si altres empreses
catalanes podrien tenir interessos a Buenaventura, ja que fonts colombianes
apunten que Aigües de Barcelona hauria comprat l'empresa municipal
Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura.
La delegació va presentar les seves conclusions a la tornada en un acte
que va tenir lloc el dia 3 de juny al parlament de Catalunya, on va participar
també en Josep Maria Fisa.
http://www.justiciaipau.org/85-portada/1473-es-presenta-l-informe-de-ladelegacio-catalana-a-buenaventura
Signatura dels Acords de Pau
Després de la signatura de l’acord de pau entre el Govern colombià i les FARCEP el 26 d’octubre de 2016, nombroses institucions i entitats de la societat civil
de Catalunya vam col·laborar en els actes que es van realitzar a Catalunya per
la consecució de la pau a Colòmbia entre el 26 i 30 de setembre sota el lema
“Cap a una Colòmbia en pau”.
Així, vam voler celebrar la culminació de les negociacions i l’obertura de la nova
etapa del post conflicte que ha de permetre l’establiment d’una pau estable,
justa i duradora, tot fent una crida, juntament amb la resta d’entitats, a totes les

50

persones de nacionalitat colombiana residents al nostre país a participar en el
plebiscit del 2 d’octubre de 2016.
El programa dels actes convocats va ser el següent:
-

-

Dilluns, 26 de setembre: Flashmob “Canta Colombia por la paz”.
Dijous, 29 de setembre: Taula rodona, que va comptar amb la presència
de:
o Henry Acosta, facilitador de les negociacions entre el govern
colombià i les FARC.
o Lucía González, assessoria de l’Alt Comissariat per la Pau de
Colòmbia.
o Tica Font, directora de l’ICIP.
Moderat per la periodista Isabel Galí.
Benvinguda a càrrec de Raül Romeva, Conseller d’Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i Transparència.
Divendres, 30 de setembre: festival al Moll de la Fusta.

4.4. Activitats educatives i articles d’opinió en favor de la
cultura de la Pau
Al llarg de l’any 2016, membres de Justícia i Pau han impartit diferents
conferències o tallers en escoles ddedicats a la qüestió de la pau, el
desarmament i la no violència. Destaquem les següents:
25 i 26/01/2016. Tres conferències a l’Escola Especial Mare de Déu de
Montserrat, “La violència, un mal rotllo”, a 75 estudiants, a càrrec
d’Eduard Salvador, col·laborador de Justícia i Pau.
29/01/2016. Quatre conferències a l’Escola Santa Teresa de Lisieux, “La
violència, un mal rotllo”, a 120 estudiants de Primària, a càrrec d’Eduard
Salvador, col·laborador de Justícia i Pau.
03/02/2016. Conferència a l’Institut Llavaneres, “La violència, un mal
rotllo”, a 20 estudiants de 3r d’ESO, a càrrec d’Eduard Salvador,
col·laborador de Justícia i Pau.
03/02/2016. Conferència a l’Institut Llavaneres, “Avançar cap a una cultura
de la Pau”, a 20 estudiants de 4rt d’ESO, a càrrec d’Eduard Salvador,
col·laborador de Justícia i Pau.
18/02/2016. Conferència a l’Escola Parroquial Sant Medir, “Avançar cap a
una cultura de la Pau”, a 20 estudiants de 4rt d’ESO, a càrrec de Xavier
Badia, membre de Justícia i Pau.
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Així mateix, membres de Justícia i Pau han elaborat articles d’opinió sobre
aquests temes per a la web de Justícia i Pau.
http://justiciaipau.org/ca/85-portada/1619-50a-jornada-mundial-de-la-pau-la-noviolencia-un-estil-de-politica-per-la-pau
http://justiciaipau.org/ca/85-portada/1399-educant-en-la-pau-i-la-no-violenciadenip-2016

4.5. Campanya Sabadell sense armes
La campanya Banc Sabadell Sense Armes, de Justícia i Pau, el Centre Delàs
d'Estudis per la Pau, SETEM, l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
i el Col·lectiu RETS vol fer visible la relació entre alguns bancs i les empreses
que fabriquen armes i busca conscienciar la ciutadania per tal que considerin
aquesta problemàtica en la seva elecció de serveis bancaris.
La principal acció de la campanya consisteix en la participació en les Juntes
d’Accionistes de les principals entitats financeres del país (BBVA, Santander, La
Caixa i Sabadell) per tal de denunciar aquests vincle si demanar que les
entitats abandoni aquets negoci.
Per acoonseguir participar-hi, la campanya demana ales accionistes d’aquestes
entitats, la cessió d’acció per obtenir el dret a intervenir.
Enguany, la Campanya va llençar el 10 de febrer una crida via VERKAMI
“Veus contra la Banca Armada” per obtenir recursos econòmics per les
activitats, que vàrem difodnre des de Justícia i Pau.
La participació de Justícia i Pau en aquesta campanya es va centrar un any
més en el Banc de Sabadell, a través de la comissió de Justícia i Pau en
aquesta localitat.
Justícia i Pau Sabadell, a través de la Teresa Macià, gràcies a les 145.500
accions que diferents accionistes van cedir a la campanya, va poder intervenir
en la Junta General d'Accionistes del Banc Sabadell del dia 31 de març, per
denunciar les alarmants i creixents inversions de l’entitat bancària en empreses
armamentístiques internacionals i espanyoles. L'activista de Justícia i Pau
Sabadell, va poder denunciar davant de la Junta aquest negoci “brut de sang” i
“relacionat amb la indústria de la mort”. L’últim any, Banc Sabadell, tenint en
compte les accions, els bons, els préstecs i els crèdits ha invertit fins a més de
64 milions d’euros en empreses fabricants d’armes. Teresa Macià va afirmar
davant de la Junta d'Accionistes que quan s'inverteix en armes no es pot saber
en mans de qui acabaran aquestes i per tant cal cancel·lar d'immediat aquestes
ersions.
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5. Promoció dels drets humans

La quarta línia d’acció del Pla de Prioritats estratègiques de Justícia i Pau 20142018 és l’impuls d’activitats de promoció dels drets humans en sentit ampli,
amb particular atenció als drets nacionals de Catalunya en l’actual situació
política, i també per a l’enfortiment de la democràcia.
Incloem en aquest capítol totes les activitats, accions i campanyes de Justícia i
Pau de l’any 2016 dedicades directament o principalment a la defensa,
promoció, sensibilització social i divulgació dels drets humans, exceptuant
aquelles que ja han estat esmentades en els capítols anteriors.

5.1. Comissió de Drets Humans Justícia i Pau - Grup de
Juristes Roda Ventura
Des de l’any 2011, Justícia i Pau compta amb una comissió de treball
permanent en matèria de drets humans, que actua conjuntament amb el Grup
de Juristes Roda Ventura, associació d’inspiració cristiana dedicada a la
defensa dels drets humans, en el marc d’un acord de col·laboració entre
ambdues entitats.
D’altra banda cal destacar també que en el marc de la Comissió hi ha un grup
de treball format per voluntaris per al seguiment de casos de violacions
greus de drets humans (desaparicions, assetjaments, tortures, detencions
arbitràries, pena de mort...) a partir de les informacions que ens arriben
d’institucions com l’Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT), Amnistia
Internacional i altres ONG internacionals.
L’equip, coordinat per Xavier Badia i altres voluntaris i estudiants en pràctiques,
prepara i envia cartes de protesta o preocupació a les autoritats dels països on
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es produeixen aquests casos (ministres, ambaixadors, fiscalies, ombudsmen i
altres institucions), demanant mesures d’actuació, prevenció, protecció o
investigació, i comunicant-ho a l’OMCT o altres organismes. En alguns casos
se’n fa seguiment a partir de les respostes rebudes. Enguany s’ha atès
prioritàriament (encara que no exclusivament) els casos relacionats amb
Amèrica Llatina, Àfrica subsahariana i els casos de pena de mort d’arreu del
món. En total, s’han escrit 50 cartes dirigides a ambaixades, governs, fiscals i
autoritats de 20 països d’arreu del món per denunciar un total de 80
vulneracions de drets humans. Podeu consultar els detalls dels enviaments a
l’Annex corresponent.
D’altra banda, la Comissió ha participat en nom de Justícia i Pau en la
Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura, de la qual n’és membre,
participant activament i divulgant les seves actuacions.
La Coordinadora és una plataforma de 13 ONG catalanes, que alhora formen
part d’una xarxa de més de 40 ONG de tot el territori espanyol. Aquesta xarxa
es dedica a sensibilitzar socialment sobre la realitat de la tortura i incidir
políticament perquè es duguin a terme polítiques de prevenció de la tortura i
lluita contra la impunitat.
Cada any la Coordinadora estatal a Espanya, de la qual forma part la
Coordinadora catalana, publica i difon un informe sobre les denúncies que es
presenten per aquest motiu en el territori espanyol, així com les sentències
judicials condemnatòries de funcionaris policials o penitenciaris i les
recomanacions internacionals que es formulen sobre la matèria. L’informe es
difon àmpliament a Catalunya a través de la coordinadora catalana. Entre
d’altres iniciatives, la Coordinadora, a més de presentar i divulgar l’informe
2016 sobre la tortura a Espanya, ha continuat el seu treball de seguiment del
mecanisme institucional català de prevenció de la tortura (incardinat en la
Sindicatura de Greuges de Catalunya), derivat del protocol facultatiu del
Conveni Internacional Contra la Tortura. També ha participat en diferents
sessions de debat i en altres iniciatives amb altres col·lectius.
Durant 2016, com ja s’ha esmentat, la Coordinadora va organitzar, el dia 29 de
juny, un acte anomenat “L’aïllament penitenciari a Catalunya”, del qual en
va fer difusió Justícia i Pau.
Finalment, cal esmentar que la Comissió de Drets Humans de Justícia i Pau
participa en la planificació, organització i difusió del Cicle anual dels Dilluns dels
Drets Humans.
També durant el 2016 Justícia i Pau ha continuat participant i divulgant una
campanya d’incidència d’una plataforma d’entitats catalanes que demanen que
la policia catalana no utilitzi pistoles elèctriques. Així, en data de 31 de maig,
Justícia i Pau (Eudald Vendrell, Xavier Badia, Josep Maria Fisa i Eduard
Ibáñez), es va entrevistar amb el Director General de la Policia de la
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Generalitat de Catalunya, Sr. Albert Batlle i, entre d’altres qüestions, va
plantejar aquesta demanda.

Grup de Treball sobre drets de la Infància de Justícia i Pau. Divulgació i
promoció dels drets dels infants
La Comissió d’Infància de Justícia i Pau es va constituir el 1979, coincidint amb
l’Any Internacional de la Infància, gràcies a l’impuls de l’advocat i pedagog Jordi
Cots. Des dels seus inicis, la missió de la Comissió ha estat la de vetllar pels
drets de la infància, donar-los a conèixer i promoure projectes que assegurin el
benestar dels infants, i també activitats de sensibilització i defensa d'aquests
drets. La comissió és membre de l’organització Bureau International Catholique
de l’Enfance (BICE) des de l’any 1980. La Comissió no té com a objectiu
desenvolupar tasques d’atenció a persones ni treballar sobre el terreny, sinó el
de recollir i difondre informació, documentació i experiències i pretén constituirse en plataforma de contactes, intentant, a més, ser present allà on es forgen
les polítiques de la infància.
Des de 2015, la Comissió és un grup de treball de la Comissió de Drets
Humans de Justícia i Pau i és coordinada per Xavier Puigdollers, advocat i
alhora president de la secció d’infància del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona. En Xavier Puigdollers ha participat en diferents actes i debats
públics en matèria de drets de l’infant, com ara la Jornada de data 10 de juny
de 2016 la Jornada “Reflexions sobre com defensar els drets i la dignitat dels infants: els
abusos sexuals”, organitzada pel Col·legi d’Advocats i, el dijous 17 de novembre,
la Jornada "Infants i adolescents estrangers no acompanyats: Una realitat. Un
repte. Un debat" del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya.
Cal destacar també la publicació d’alguns articles d’opinió sobre aquesta
matèria a la web de Justícia i Pau.
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/estat-d-opinio/1675-explicar-victoriatrump-nens
http://www.justiciaipau.org/ca/justicia-i-pau/estat-d-opinio/1577-el-treball-infantildomestic-al-peru-abusos-i-riscos-invisibles
Així mateix, durant l’any s’ha fet seguiment de les Recomanacions del Comitè
Internacional pels Drets de a Infància, així com de les activitats del BICE.

5.2. Cicle de conferències “Els dilluns dels Drets Humans”
Durant tot el 2016 s’ha desenvolupat, un any més, el cicle de conferències «Els
Dilluns dels Drets Humans», que ha anat organitzant Justícia i Pau de forma
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ininterrompuda des de 1998, en col·laboració amb el Centre d’Estudis
Cristianisme i Justícia de la Fundació Lluís Espinal i, des del curs 20142015, també amb l’organització Mans Unides. El cicle compta amb el suport de
la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona.
Podem afirmar que aquest cicle és una activitat que per la seva regularitat,
antiguitat i qualitat ha passat a convertir-se ja en una referència i un lloc fix a
Barcelona en l'agenda d'activitats de reflexió i sensibilització en drets humans.
Consisteix en una sessió mensual (en els mesos d’octubre a desembre i de
gener a maig) el primer dilluns de cada mes, de dues hores de durada,
durant la qual se sotmet a debat una situació, problemàtica, fenomen o qüestió
que suposi una afectació, dificultat o violació dels drets humans en general o
d'un dret humà concret.
Això es fa a partir d'escoltar experts, acadèmics, activistes i responsables
d'institucions, ONG o d’iniciatives cíviques o campanyes que s'ocupen o
treballen el tema a tractar, a qui es demana que donin a conèixer, divulguin i
ajudin a comprendre aquella realitat, o aquell dret o drets afectats o violats, i
també les seves causes i les propostes per combatre-ho per tal protegir o
assolir els respecte dels drets humans de tota persona. Es posa un èmfasi
especial a estimular la mobilització ciutadana en favor dels drets afectats, a
donar a conèixer les accions ciutadanes que es fan en la seva defensa, les
iniciatives polítiques i administratives que van en la mateixa direcció, i també
formular propostes polítiques, legals i de compromís cívic per protegir els drets
humans afectats o vulnerats per la situació que és estudiada.
Cada sessió es concreta en una o diverses exposicions generals dels ponents i
després un col·loqui conjunt amb els assistents.
Les sessions es retransmeten en directe per internet i el video de la
sessió es divulga posteriorment de forma molt àmplia, a través de les webs
i canals propis de Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia. Els coneixements
adquirits per les entitats organitzadores i les conclusions de les presentacions i
del debat s'incorporen com a inputs importants en l'activitat habitual, i en les
accions, posicionaments i campanyes de Justícia i Pau.
A continuació fem relació de les sessions realitzades durant l’any 2016. Com
cada any, totes les sessions, d’entrada lliure, es van fer a la sala d’actes del
centre Cristianisme i Justícia (C. Roger de Llúria, 13, Barcelona), de 19 a 21 h, i
comptaren amb la presència habitual d’entre cinquanta i cent assistents,
d’edats i perfils diversos segons la temàtica tractada.
Els vídeos del 2016 i de les darreres sessions es poden trobar aquí:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopZSjru8o7aBa88WRr_WdtI_79Aqawi
y
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Sessions del cicle corresponents a l’any 2016
11 de gener- És el moment de la renda bàsica universal?
L'atur s'estén a la societat occidental i, com molts experts apunten, sembla que arriba per
quedar-se. Però la persona necessita el treball per dignificar-se i, tal com s’articula el
sistema econòmic, per sobreviure. En aquesta cruïlla, noves preguntes es plantegen. És
un dret una Renda Bàsica Universal? És necessària una Renda Mínima d'Inserció? A
efectes pràctics, seria viable econòmicament? I, en una economia que no té el centre en
les persones, podria ser aquesta la clau per començar a valorar tasques que escapen de la
llei de mercat?
PONENTS:
Daniel Raventós, professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, editor
de la revista Sin Permiso i president de la Xarxa Renda Bàsica.
Jaume Botey, professor d'història a la UAB, membre de l'equip de CiJ i membre
del grup promotor de la ILP per la Renda Garantida Ciutadana.

8 de febrer- Els minerals de sang i la indústria de la telefonia mòbil
En algunes regions del món, com la República Democràtica del Congo (RDC) immersa en
un conflicte armat des de més de 15 anys, l'aprofitament i el comerç dels recursos naturals
ha permès finançar-se als actors implicats, autors de greus violacions de drets humans i
abusos contra la població civil.
A la RDC es produeixin minerals com l'estany, tungstè, tàntal i or, presents en ordinadors,
telèfons mòbils, cotxes, o joies. Som conscients que al consumir productes elaborats amb
minerals provinents de zones en conflicte, estem alimentant la violència en detriment dels
drets humans, de la pau i del desenvolupament? Quines actuacions són necessàries per
exigir a les empreses proveir-se de forma responsable i que la producció i comercialització
de productes tecnològics no alimenti conflictes armats?
PONENTS:
Pep Mària, sj, doctor en economia i professor de l'Institut d'innovació social
d'ESADE. Expert en empreses mineres i desenvolupament a l'Àfrica subsahariana.
Santiago Fisher, responsable de projectes de la Comissió Justícia i Pau de
Bèlgica francòfona.
Carme Altayó, consultora experta en avaluació de projectes de cooperació i en la
R.D. del Congo.
7 de març- Immigrants i refugiats arribant a Europa. De la hostilitat a la hospitalitat
El drama d'immigrants i refugiats arribant a Europa no pot deixar a ningú indiferent. Entre
la hostilitat i la hospitalitat ens movem en relació a les persones migrants. Com a símbol de
l’hostilitat, l'exclusió sanitària o els centres d’internament. Com a símbol de manca
d'hospitalitat, la incapacitat d'establir quotes d'acollida de refugiats al nostre país. Després
de Tarajal, Lampedussa, Sicilia... arriba el moment de plantejar-nos seriosament quin
paper hem de jugar en la defensa dels drets dels qui són els nostres germans. Quines
mesures ens calen per a fer el trànsit d'una societat hostil a una d'acollida?
PONENTS:
Miguel González, director del Centre Ellacuría de Bilbao i coordinador del Servei
Jesuïta a Migrants a Espanya.
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Francesca Fritz-Prguda, representant de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Refugiats (ACNUR) a Espanya.
4 d’abril- Guerra i persecucions a l’Orient Mitjà. Hi ha alguna esperança?
La fallida primavera àrab de Síria ha desestabilitzat la regió; des de 2011 una incessable
guerra amenaça la població civil i ja hi ha més de nou milions de refugiats. L’aparició
d’Estat Islàmic ha incrementat l’horror de les persecucions i execucions a kurds, cristians,
homosexuals, etc. Aquest és un conflicte que sembla agreujar-se amb el pas del temps,
però, hi ha alguna esperança?
PONENTS:
Jaume Flaquer, sj, doctor en estudis islàmics i cap de l'àrea teològica de
Cristianisme i Justícia.
Antoni Segura, catedràtic d'Història Contemporània de la UB, director del Centre
d'Estudis Històrics Internacionals.
2 de maig- El turisme de masses: factor de desenvolupament o de destrucció?
La globalització, el creixement d’una enorme classe consumidora en els països
desenvolupats i el desenvolupament i abaratiment dels mitjans de transport, han portat el
fenomen del turisme de masses arreu del món.
Aquest fenomen és d’enormes dimensions econòmiques i pot ser un factor important de
generació de riquesa i desenvolupament a les regions que el reben. Però és també un
fenomen que afecta i modifica intensament la vida, l’habitat, l’urbanisme i el paisatge de les
zones que el reben. Aquest turisme massiu pot provocar importants perjudicis a les
poblacions afectades, que sovint no se’n beneficien econòmicament dels ingressos
generats, provoca destrucció mediambiental i pot contribuir al creixement de desigualtats,
especialment en els països pobres.
És possible aconseguir que el turisme de masses contribueixi al desenvolupament
econòmic, especialment de les poblacions més pobres, sense causar tots aquests
perjudicis? Com ho hem de fer?
PONENTS:
Itziar González, arquitecta, exregidora de l'Ajuntament de Barcelona i activista
política.
Joan Buades, escriptor i investigador social a Alba Sud (recerca i comunicació per
al desenvolupament).
10 d’octubre- Què sabem del TTIP? Lliure comerç o negoci amb els nostres drets
El Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) és un acord de lliure comerç que
s’està negociant entre els Estats Units i la Unió Europea des del 2013. Es tracta d’un tema
molt desconegut per l’opinió pública, ja que les autoritats implicades d’ambdues regions
han intentat mantenir-lo amagat durant les diferents rondes de negociació. Gràcies a una
sèrie de filtracions, s’han pogut conèixer una petita part dels perills que per la democràcia,
els drets socials, la salut o el medi ambient pot comportar la seva aprovació. Qui participa
d’aquestes negociacions? Què s’hi discuteix? Com pot la signatura d’aquest i altres
tractats similars afectar els nostres drets? Fins a quin punt podem intervenir per marcar el
rumb d’una negociació tant important?
PONENTS:
Arturo Landeros, grup d’investigació i drets humans de la Càtedra UNESCO
(UPC).
Javier Arregui, doctor i professor de ciències polítiques de la UPF, expert en
polítiques públiques europees.
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14 de novembre- Violència contra les dones. Com eradicar aquesta xacra global?
La violència masclista és un fenomen global que comporta la més flagrant i continuada
violació dels drets humans de les dones. Segons les Nacions Unides, la violència de
gènere és la principal causa de mort entre les dones d’entre 15 i 44 anys a tot el món
(cada any es produeixen uns 66.000 feminicidis, és a dir, assassinats de dones per raó de
gènere). Però la violència física i/o sexual només són la punta de l’iceberg d’un fenomen
molt complex que té unes profundes arrels culturals. Quines són les causes d’aquesta
violència? Com es pot eradicar? Les administracions públiques desenvolupen les
polítiques necessàries i destinen tots els recursos disponibles per garantir que les dones
tinguin una vida lliure de violència? Com s’accentua aquesta violència en altres contextos
socials?
PONENTS:
Nadia Ghulam, educadora social i coautora dels llibres El secret del meu turbant i
La primera estrella del vespre.
Rubén Sanchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat i formador en matèria de violència
masclista.

12 de desembre- Quan les fronteres es converteixen en murs. Com afecten als drets
humans les polítiques migratòries d’Europa?
La situació que es viu actualment a les portes d’Europa és la d’una crisi, no de refugiats,
sinó de la gestió migratòria dels governs europeus. La seva gran preocupació ha estat
barrar el pas als qui fugen dels conflictes armats i la inseguretat, tractant de convertir
Europa en una fortalesa i externalitzant les seves fronteres mitjançant un acord amb
Turquia. Aquesta política no ha fet més que augmentar els perills i els sofriments per a
refugiats i emigrants, que han vist els seus drets humans repetidament vulnerats.
Incapaços d’acordar un sistema d’acollida coordinat, els membres de la Unió fan l’orni a les
peticions de la societat civil que reclama vies legals i segures. Quines són les polítiques
migratòries i d’asil dels estats europeus i la UE? Per què aquestes polítiques vulneren els
drets dels emigrants?
PONENTS:
Lorenzo Gabrielli, investigador associat a IEMED i investigador a GRITIM-UPF.
Gonzalo Fanjul, investigador i activista, col·laborador del programa de migracions
en el Center for Global Development.

Totes les sessions es van retransmetre en vídeo en directe per Internet (via
streaming). Els videos es publiquen a la web de Cristianisme i Justícia i de
Justícia i Pau i són divulgats per ambdues entitats.
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6. Difusió del pensament social de l’Església

Tal com s’estableix en els Estatuts, relacionat amb la identitat i missió de la
nostra organització, totes les activitats de Justícia i Pau tenen com a referent el
pensament social de l’Església, en el qual s’inspiren i volen ser-ne un
desenvolupament i una concreció en el nostre país.
Ara bé, al llarg de l’any Justícia i Pau desenvolupa algunes activitats que tenen
per objectiu específic donar a conèixer explícitament i directament aquest
pensament o alguns del seus textos concrets o més recents, especialment amb
relació a qüestions socials actuals.

6.1. Difusió de l’encíclica Laudato si’
El mes de juny de 2015, el Papa Francesc publicava la seva primera i important
carta encíclica de caire social, Laudato si’ dedicada a la crisi ecològica i el seu
impacte en els pobres.
L’any 2016, des de Justícia i Pau hem continuat organitzant o participant en
activitats per donar conèixer els missatges d’aquesta encíclica.
Així, hem difós diferents notícies i articles de divulgació i reflexió en la web de
Justícia i Pau i en altres mitjans de comunicació (CatalunyaReligio, revista de
Tríodos Bank).
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http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1417-justicia-i-pau-espanya-publicales-conclusions-de-la-jornada-anual
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1425-enlazate-por-la-justicia-insta-algovern-a-assumir-els-compromisos-recollits-a-l-acord-del-clima-de-paris
Així mateix, Justícia i Pau d’Espanya, juntament amb Càritas, CONFER, Mans
Unides i REDES, forma part de la iniciativa “Enlázate por la justicia”, que va
iniciar, el 7 de juny de 2016, una nova campanya, inspirada en la Laudato Si’,
que porta per nom “Si cuides el planeta, combats la pobresa” a través de la
qual es vol treballar i impulsar la cura real de la Terra.
Aquesta iniciativa neix de l’experiència en el món del desenvolupament i de la
lluita contra la pobresa, per tenir una major presència eclesial i social amb
l’objectiu de donar més visibilitat als problemes reals dels països empobrits i
mostrar un compromís transformador en tots els nivells de la societat.
El projecte té una durada de dos anys, fins al 2018, i pretén sensibilitzar tant a
la comunitat eclesial en particular com a la societat espanyola en general,
sobre les conseqüències del model de desenvolupament actual i tot el que
aquest comporta, en concret, sobre les condicions de vida de les persones més
vulnerables. Un model que és injust, insolidari i insostenible i que cal denunciar.
Per això, les diferents entitats de l’església des de “Enlazáte por la justicia”
busquen conscienciar els ciutadans de la necessitat de canvi, de que tots els
nostres actes tenen conseqüències i que cal canalitzar i donar suport a les
persones amb poder de decisió que tinguin propostes en aquesta línia.
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1580-presentacio-de-la-campanya-sicuides-el-planeta-combats-la-pobresa
A banda de la difusió de les activitats i materials d’aquesta campanya, vam
impartir algunes conferències i vam intervenir en debats sobre el tema.
Així, el 23 d’abril, el director de l’entitat, Eduard Ibáñez, va impartir una
conferència a petició del Moviment de Professionals Catòlics i del
Moviment General d'Acció Catòlica en un seminari sobre l’encíclica. Alhora, el
30 de juny, va intervenir en una Taula Rodana sobre la matèria en una
sessió de formació per preveres i religiosos a la Facultat de Teologia.
Finalment, cal destacar que la Trobada Catalano Balear de Justícia i Pau
2016, 28 de juny, a Sant Just Desvern, organitzada conjuntament per Justícia
i Pau de Barcelona i la comissió territorial de Sant Just, va ser dedicada
justament a aquesta temàtica i a la reflexió entorn a la Laudato Si’. Veieu
informació detallada de la Troabda en el capítol corresponent a Trobades de
Justícia i Pau.
També cal fer esment de l’estudi i reflexió sobre l’encíclica per part d’altres
comissions de Justícia i Pau, com per exemple la de Sabadell, que va
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organitzar, el dia 10 de juny, una conferència que portà per títol "El Papa
Francesc i l'ecologia".
6.2. Comissió d’Ecologia i justícia
L’any 2016 s’ha creat una nova Comissió de Justícia i Pau dedicada justament
a la divugació de la qüestió medi ambiental des de la perspectiva de Laudato
si’.
La comissió d’Ecologia i Justícia sorgeix a partir de la jornada Catalano-Balear
de Justícia i Pau 2016 que, amb el lema “Cap una ecologia integral”, es va
celebrar el 28 de maig de 2016 a Sant Just Desvern.
Es va constituir el mes de setembre de 2016 per promoure un model de
desenvolupament respectuós amb la natura, organitzar activitats de promoció,
defensa, divulgació i sensibilització dels drets medioambientals i denunciar
situacions on aquests drets són vulnerats o amenaçats.
Aquesta comissió es vincula amb la iniciativa “Enlázate por la justicia”,
mencionada amb anterioritat.
Les principals accions que pretén portar a terme aquesta comissió, entre
d'altres, són:
Elaborar articles de reflexió i divulgació entorn a l’encíclica Laudato Si’ i
les temàtiques que s’hi relacionen.
Elaborar notes o informes de denúncia sobre problemes
medioambientals concrets.
Organitzar debats i altres iniciatives públiques de sensibilització sobre la
matèria.
Participar en els mitjans de comunicació per parlar sobre aquests temes.
Impartir conferències i xerrades sobre aquestes temàtiques en escoles,
entitats, parròquies…
Assessorar a Justícia i Pau (xarxa catalana) per tal que pugui formar-se
criteri i posicionar-se en determinats temes medioambientals.
Incidir sobre els poder públics o empresarials per aconseguir
determinades polítiques o decisions en alguns temes medioambientals
concrets que es considerin importants.
Contribuir a la participació de Justícia i Pau en xarxes o plataformes
d’entitats que treballin en aquest línia.
6.3. Altres activitats de difusió del pensament social de l’Església
A banda que el pensament social cristià inspira totes les nostres accions
(articles, xerrades, campanyes), s’han impartit, a més de les esmentades sobre
la Laudato si’, altres conferències adreçades directament a exposar diferents
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aspectes d’aquest pensament o sobre com aquest pensament il·lumina
diferents qüestions i problemàtiques d’actualitat.
Així, Eduard Ibáñez, director de l’entitat, va impartir el 5 de maig una xerrada
sobre el Pensament Social Cristià. El paper dels cristians a la societat i a
la política a la parròquia de Santa Maria de Cornellà.
També s’han publicat en diferents portals d’Internet i en la web de Justícia i Pau
articles entorn de la realitat i aportació actual del pensament social cristià.
A banda, la doctrina social de l’Església ha estat una referència específica dins
de diferent xerrades impartides pel director i altres membres de l’entitat, de les
quals ja n’hem fet esment en altres apartats de la memòria.
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7. Altres activitats de sensibilització i incidència
política

7.1. Premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis
El 2016 es va convocar la XI 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 premi és una iniciativa de Justícia i Pau i un grup d’entitats amb les quals en
Joan Gomis va tenir gran relació en vida: Fundació per la Pau, Fundació
Cultura de Pau, Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Mans Unides, les
revistes El Ciervo i Foc Nou i la Facultat de Comunicació Blanquerna. El premi
es finança gràcies a una aportació del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (associació d’ajuntaments per a la cooperació internacional),
del qual Joan Gomis va ser un dels promotors i vicepresident.
La finalitat del premi, que té caràcter anual, és mantenir viva la memòria de
Joan Gomis i el seu exemple de compromís i treball en favor de la pau, els
drets humans i l’eliminació de la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats
Nord-Sud.
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
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lluita contra la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats Nord-Sud i l’entesa
entre cultures i religions. Les distincions s’atorguen en dues modalitats: obres
publicades o emeses i obres inèdites, dotades amb 1.500 euros cadascuna.
D’acord amb aquests criteris, el jurat va decidir premiar enguany, en la
categoria d’obres periodístiques, el reportatge “La vida (invisible) bajo el
plástico”, de la periodista Silvia Melero, publicat el 4 de febrer a Revista 21. La
peça periodística mostra una problemàtica que ens és molt propera, alhora que
desconeguda: la situació d’injustícia i semi-esclavatge en què viuen els
immigrants que treballen les grans extensions de cultiu dels hivernacles
d’Almeria. Davant el debat sobre l’acolliment o no de la immigració, trobem
aquesta situació al sud d’Espanya. L’article de la Silvia Melero dóna veu als
afectats i també a les institucions que vetllen pels Drets Humans en aquesta
regió, amb un gran treball sobre el terreny. La Silvia Melero és una periodista
freelance convençuda del poder de la comunicació per aconseguir el canvi
social.
En la modalitat de trajectòria periodística, el jurat va premiar el programa de
Catalunya Ràdio, Solidaris. Es tracta d’un programa amb més de vuit anys en
antena, que dóna veu a institucions, col·lectius i persones que lluiten en favor
de la justícia social i els Drets Humans, tasca que els ha fet viatjar arreu del
món. Són programes setmanals que combinen diversos gèneres periodístics,
com l’entrevista o el reportatge, aportant, alhora, dades i xifres, cosa que fa que
siguin peces amenes amb gran valor documental. El Jurat considera de gran
valor que un programa d’aquestes característiques es mantingui en actiu en
una ràdio pública, davant la situació actual.
El jurat del Memorial va estar format per representants de les entitats que
convoquen el premi: Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, Facultat
de Comunicació Blanquerna- Universitat Ramon Llull, Fundación Cultura de
Paz, Mans Unides, les revistes El Ciervo i Foc Nou, i membres de la família de
Joan Gomis.
L’entrega de premis es feu el dia 1 de desembre a la Facultat de Comunicació
Ramon Llull, amb la presència de representants de les entitats convocants i un
representant del Fons Català de Cooperació.
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1694-entrega-premis-memorial-joangomis

7.2. Comissió de Justícia i Salut
Aquesta comissió es va crear el novembre del 2006 amb l’objectiu de fer un
estudi i seguiment de les tendències i polítiques de la indústria farmacèutica a
escala mundial, i també de les lleis que regulen o afecten la recerca, producció
i comerç de medicaments en l’àmbit mundial. L'objectiu és detectar, denunciar i
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divulgar aquells elements que impedeixen o obstaculitzen l'accés assequible i
universal als medicaments essencials per a la salut o que frenen el
desenvolupament de fàrmacs adequats per combatre eficaçment les malalties i
epidèmies que generen més sofriment i mortalitat en el món, així com
denunciar els abusos de la indústria farmacèutica, els problemes d’accés a la
salut en països en vies de desenvolupament, l’ètica en la pràctica mèdica i en
la gestió dels conflictes d’interessos, etc.
Durant l’any 2016, el projecte més important de la comissió ha estat la redacció
d’un document de reflexió sobre els conflictes d’interessos en el sector
biomèdic, a partir del qual s’ha publicat durant el 2017 un document conjunt
amb l’Institut Borja de Bioètica.
A més, la comissió està associada a la Plataforma estatal No, gracias.

7.3. Iniciativa per la Llibertat religiosa
Justícia i Pau ha participat molt activament en una iniciativa impulsada per
diferents entitats cristianes per defensar i promoure el dret a la llibertat
religiosa, particularment la seva dimensió social i pública, en la societat
catalana.
Entre aquestes entitats, a més de Justícia i Pau, hi ha la Fundació Claret, la
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i el Grup Sant Jordi de Drets
Humans, entre d’altres.
La principal iniciativa fou l’organització conjunta el dia 30 de març de 2016 del
Simposi Fundació Claret, amb el lema “Catalunya aconfessional o laica”,
on el director de Justícia i Pau Eduard Ibáñez va impartir una de les
conferències principals i van intervenir representants dels principals partits
polítics.
https://www.claret.cat/ca/activitat/XVIIIe-Simposi-de-la-Fundacio-ClaretCATALUNYA-ACONFESSIONAL-O-LAICA-La-regulacio-juridica-del-fetreligios-i-les-diverses-confessions
Aquesta iniciativa ha culminat en l’elaboració d’un document de
posicionament, signat per entitats catòliques, evangèliques, musulmanes,
jueves i altres tradicions religioses. El es va presentar a dirigents de diferents
institucions i als representants del grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i es va presentar públicament el 21 de febrer de 2017 al Parlament
de Catalunya.
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7.4. Altres activitats de sensibilització i incidència
Pel·lícula documental sobre Arcadi Oliveres
L’any 2016, Justícia i Pau ha continuat donant difusió a la pel·lícula documental
Mai és tan fosc sobre la vida i els missatges del nostre expresident, Arcadi
Oliveres, a fi de donar més ressò a la seva tasca i al seu exemple de vida
compromesa amb la justícia i la pau.
El documental, produït per Únicamente Severo i dígit per Erika Sánchez, va ser
estrenat el 19 de setembre de 2014 als cinemes Verdi de Barcelona. Al llarg del
2016, el documental va ser exhibit en diferents cinemes de Catalunya i
Espanya i en actes organitzats per diferents entitats.

Premi Pere Casaldàliga
Justícia i Pau va participar, un any més, com a membre del Jurat del Premi
Casaldàliga 2016, lliurat en el 13è Festival de Cinema Solidari de
Navarcles (CLAM). El premi va correspondre a Proactiva Open Arms, per ser
“un exemple d’una tasca admirable per salvar al mar Egeu les vides de
persones que fugen de l’horror de la guerra als seus països, especialment de
Síria, però també d’Iraq, Afganistan, Somàlia i Pakistan”.
El jurat va estar format per les entitats representatives del sector de la
cooperació i l’activisme solidari com l’Associació Araguaia amb el Bisbe
Casaldàliga, Oxfam Intermon, Justícia i Pau i FICNA.
http://clamfestival.org/premi-pere-casaldaliga/

Recitat del Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra
Cal també fer esment que, amb motiu de les festes de Nadal, Justícia i Pau va
organitzar per tercera vegada una trobada el dia 29 de desembre, a la
Parròquia-Monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, 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. Aquesta
trobada també volia ser l’ocasió per recollir el suport econòmic solidari en favor
de les campanyes i activitats de Justícia i Pau, cada cop més difícils de
finançar.
http://justiciaipau.org/ca/85-portada/1704-bon-nadal-2016
http://justiciaipau.org/ca/agenda/conferencies-seminaris-ijornades/detalldelevent/56/-/berenar-de-nadal-de-justicia-i-pau-i-recitacio-delpoema-de-nadal-de-j-m-sagarra
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Consultes i visites
D’altra banda, al llarg de l’any 2016, com és habitual, es van rebre centenars de
trucades i visites de persones que volen conèixer Justícia i Pau o que
demanen informacions, orientacions, opinions, dades o contactes sobre
temàtiques molt diverses relacionades amb les nostres finalitats, estudiants de
Batxillerat que fan treball de recerca, com també persones que volen fer un
voluntariat o informar-nos de campanyes, llibres o iniciatives de diferents
organitzacions socials.

7.5. Participació en altres xarxes i plataformes d’entitats
A part de la participació activa en les xarxes, plataformes i federacions d’ONG i
entitats que s’han citat en els diferents apartats d’aquesta memòria, dins les
activitats de Justícia i Pau (Platafoma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants,
Coordinadora contra la Tortura, Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne,
Xarxa ONG RD Congo, Federació d’ONG per la Justícia Global, Taula per la
Pau i els Drets Humans a Colòmbia i FIARE-Catalunya), l’entitat ha continuat
com a membre i participant en altres xarxes de segon nivell o entitats,
d’àmbit nacional o internacional.
Així, Justícia i Pau ha continuat com a membre i amb alguna participació en la
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), en la Federació
d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament (com a soci honorífic), en l’Acció
dels Cristians contra la Tortura (ACAT), en la Universitat Internacional per la
Pau de Sant Cugat, en l’International Peace Bureau (IPB), en el Bureau
International Catholique per l’Enfance (BICE) i en l’Organització Internacional
contra la Tortura (OMCT).
També cal esmentar que Justícia i Pau continua donant ampli suport, com a
una de les entitats promotores des dels seus inicis (2005), al portal
d’informació religiosa www.catalunyareligio.cat, promoguda per un ampli
col·lectiu d’entitats i congregacions cristianes. El director de Justícia i Pau,
Eduard Ibáñez, és el president de l’associació titular del portal i publica un blog
personal d’opinió. El portal es fa ampli ressò de les activitats de Justícia i Pau.
Alhora, la secdretaria de Justícia i Pau dóna suport a la gestió de l’associació
titular del portal.

7.6. Publicacions de l’entitat
Finalment, cal esmentar que les activitats de l’entitat són divulgades a través de
la nostra web, i també, cada dues o tres setmanes, un butlletí informatiu
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digital que arriba a prop de 3.000 adreces i un butlletí informatiu en paper,
de quatre pàgines d’extensió, amb informació, articles i agenda de l’entitat.
Així mateix, la web de l’entitat publica de forma regular notícies i informacions
sobre temes relacionats amb la nostra activitat i preocupacions o de les entitats
amb les que treballem conjuntament.
També es publica setmanalment un article de reflexió d’un membre de l’entitat,
en la secció denominada “Estat d’opinió”, coordinada per Joan Gómez.
Cal ressenyar que l’activitat de l’entitat es difon permanentment a través de
twitter i facebook.
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8. Xarxa de Justícia i Pau a Barcelona, Catalunya,
Espanya i Europa

8.1. Sopar festiu dels amics de Justícia i Pau
L’any 2016 vam celebrar per tercer any consecutiu trobada sopar dels amics de
Justícia i Pau amb l’objectiu de 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.
El sopar va tenir lloc el dia 29 de gener de 2016 a Esplugues de Llobregat, i
també va servir per expressar formalment un reconeixement i agraïment a
diferents m,embres de l’entitat que han destacat per una participació a l’entitat
de llarguíssim recorregut: Josep Maria Casas (Barcelona), Jesús Castro (Sant
Just Desvern), Xavier Manté (Mataró), Felicitas Rojo (Barcelona), Domènec
Cucurella (Manresa), Anna Gudiol (Barcelona), Pepa Ballada (Barcelona),
Ferran Pont (Terrassa) i, a títol pòstum, Teresa Raich (Terrassa).
Al sopar hi van participar unes 170 persones i va comptar amb la presència i
intervenció de l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, que va
felicitar la tasca de l’entitat i animar a més gent a implicar-s’hi, com també el
bisbe de Sant Feliu, Mons. Agustí Cortés i el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons.
Sebastià Taltavull, així com el director general d’Afers Religiosos de la
Generalitat, Sr. Enric Vendrell i el tinent d’Alcalde de Barcelona, Sr. Gerardo
Pisarello, els quals van adreçar unes breus paraules als assistents.
http://justiciaipau.org/ca/85-portada/1402-cent-setenta-persones-participen-enel-sopar-anual-d-amics-de-justicia-i-pau
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8.2. Trobada dels membres de les comissions sectorials i
territorials de Justícia i Pau de Barcelona
Com ja és tradició, els membres de les comissions sectorials i territorials de
Justícia i Pau de Barcelona i altres col·laboradors de Justícia i Pau es van
reunir a la Trobada anual de comissions.
Enguany la trobada va tenir lloc el matí del dissabte dia 19 de novembre, a la
casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri, de Barcelona, amb presència d’uns 40
representants de la major part de comissions sectorials i territorials.
La Trobada va ser dedicada a reflexionar sobre els reptes estratègics de
Justícia i Pau per als propers anys. Vam compatar amb una reflexió d’en Quim
Cevera, sociòleg i membre de la Junta de Justícia i Pau.
Així mateix, les comissions presents van informar de les seves activitats
previstes o en curs i vam acabar amb un dinar de germanor.

8.3. Xarxa Justícia i Pau a Catalunya i les Illes
Des de la seva creació, les comissions diocesanes de Justícia i Pau a
Catalunya (actualment a les diòcesis de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida,
Vic i Solsona) i Balears (actualment a Menorca), col·laboren intensament en
diferents activitats i coordinen la seva actuació en diferents àmbits.
Tradicionalment, atesa la seva major activitat i recursos, Justícia i Pau de
Barcelona, a través de la Junta i el seu director, desenvolupen una tasca de
coordinació del treball conjunt i de suport a les diferents comissions
diocesanes.
L’any 2015 es va acordar intensificar aquesta col·laboració, actualitzant els
acords que al respecte existien entre les comissions i designant Albert Quinta
(Justícia i Pau Girona) i Eduard Ibáñez (Justícia i Pau Barcelona) com a
coordinadors de la xarxa, que passa a nomenar-se públicament Justícia i Pau
de Catalunya, amb la participació de Menorca.
Un cop a l’any les diferents comissions i associacions Justícia i Pau d’arreu de
Catalunya i Balears organitzem una trobada conjunta d’anàlisi i reflexió
d’alguna qüestió d’interès comú i per enfortir la coordinació i el treball conjunt
entre les nostres comissions amb identitat i missió compartides.
Enguany la Trobada catalanobalear van tenir lloc a Sant Just Desvern, i va
ser alhora una trobada de reflexió sobre l’encíclica Laudato si’, tal i com s’ha
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esmentat a l’apartat 6.1.3. d’aquesta memòria. Vam comptar amb l’assistència
de més d’un centenar de persones.
La Trobada va ser organitzada conjuntament per Justícia i Pau Barcelona i la
seva comissió territorial de Sant Just.
Més d’una setantena de persones hi van assistir per escoltar les intervencions
dels i les següents ponents:
-

Josep Maria Fisa, consiliari de Justícia i Pau de Barcelona: “Laudato si’:
cap a una nova relació amb la naturalesa”.

-

Dr. Albert Florensa, professor de l’Institut Químic de Sarrià (IQS):
“Superar la tecnocràcia, una de les arrels de la destrucció
socioambiental”.

-

Isabel Cuenca, secretària general de Justícia i Pau a Espanya, biòloga:
“Raons per a una economia ecològica i socialment justa”.

-

Joan Majó, enginyer, ex ministre d’indústria: “Un nou model energètic”.

-

Salvador Clarós, tècnic de política industrial de CCOO. Membre d’ACO
(Acció Catòlica Obrera): “Una economia sense residus”.

-

Adela Suñer, Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé
Comú: “Sostenibilitat ecològica i economia del bé comú”.

-

Lluís Casals, Sant Just Solidari: “Experiències de cooperació al
desenvolupament responsable i Sostenible”.

-

Isabel Gimeno, Solidança: “Economia social, reutilització i reinserció
laboral”.

-

Iniciatives ciutadanes en favor dels més fràgils: “Acció solidària amb els
refugiats a Calais”.

-

Carme Altayó, Campanya #ConflictMinerals: “Campanyes ciutadanes
per revertir l’impacte social i ambiental negatiu del nostre consum”.

http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1468-controversia-sobre-l-austeritat-al-ombra-de-la-laudato-si

8.4. Comissió General Justícia i Pau d’Espanya
Justícia i Pau de Barcelona és membre de la Comissió General de Justícia i
Pau d’Espanya des de la creació d’aquesta institució (1968). Per això Justícia i
Pau de Barcelona participa molt activament en les diferents activitats i espais
de la Comissió General i es coordina i col·labora amb la resta de comissions de
l’Estat espanyol.
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En particular, Justícia i Pau de Barcelona participa regularment en les reunions
trimestrals del Plenari de la Comissió General.
Així mateix cal destacar que, des de l’any 2010, el director de Justícia i Pau de
Barcelona, Eduard Ibáñez, ostenta la presidència de la Comissió General.
Les Jornades anuals de Justícia i Pau d’Espanya van tenir lloc a Múrcia, durant
el cap de setmana del 8, 9 i 10 d'abril, sota el títol “Ecología y ética social”,
versant novament sobre l’encíclica del Papa Francesc i va participar-hi una
àmplia delegació de Justícia i Pau de Barcelona.
http://www.juspax-es.org/products/ecologia-y-etica-social/

8.5. Justícia i Pau d’Europa
Eudald Vendrell, president, Josep Maria Fisa, delegat episcopal i Eduard
Ibáñez, director de Justícia i Pau Barcelona, van participar en la Trobada i
posterior Assemblea de la Conferència de Comissions de Justícia i Pau
d’Europa que va tenir lloc a Schengen, Luxemburg del 25 a 29 de setembre
de 2016.
El tema de la trobada va ser "La seguretat a Europa: responsabilitat dels estats,
de la UE i de la ciutadania " i va acabar amb una declaració final que podeu
consultar:
http://justiciaipau.org/ca/85-portada/1641-declaracio-final-justicia-i-pau-europaluxemburg
D’altra banda, vam participar en la divulgació de la Declaració de Justícia i
Pau Europa sobre la Unió Europea.
http://justiciaipau.org/ca/85-portada/1642-declaracio-justicia-i-pau-europa-unioeuropea

8.6. Membres de Justícia i Pau que ens han deixat el 2016
Al llarg de 2016 han mort diferents persones que han mantingut una important
vinculació amb Justícia i Pau, als qui agraïm la seva aportació i a qui volem
recordar:
Joan Paredes
Molt compromès en la transició política. El seu compromís cristià l'ha
acompanyat tota la vida i era un fervent seguidor del Personalisme de Mounier.
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Teresa Roca i Formosa
Sòcia històrica de Justícia i Pau.
La Teresa va rebre, l’any 2009, la Creu de Sant Jordi, per la seva tasca de
promoció social i cultural.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_Roca_i_Formosa
Teresa Raich
Fundadora de l’Equip de Voluntariat de Justícia i Pau de Terrassa, que visita
des de l’any 1993 cada setmana el Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.
L’Equip va incorporar poc després el nom de la Teresa en el seu títol i en
record seu.
http://www.justiciaipau.org/es/85-portada/1475-teresa-raich-memoria-d-unrecord-inesborrable
Pepa Ballada
Membre destacada de Justícia i Pau de feia més de trenta anys, una de les
fundadores de la Comissió de Quart i de la Palataforma pel Dret a un Habitatge
Digne.
http://www.justiciaipau.org/85-portada/1594-en-record-de-la-pepa-ballada-serra
Narcís-Jordi Aragó
Soci de Justícia i Pau de Girona que durant uns anys va ser membre del seu
Equip Permanent.
http://www.justiciaipau.org/es/85-portada/1618-en-record-de-narcis-jordi-arago
Núria Terés
Activista i exregidora de Girona, esposa del nostre company Albert Quintana,
president de Justícia i Pau de Girona.
https://ca.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAria_Ter%C3%A9s_i_Bonet
Josep Verde i Aldea
Advocat i polític, va ser un dels fundadors l’any 1969 del Grup Cristià de
Defensa dels Drets Humans, que s’integrà a Justícia i Pau l’any 1971. Des
d’aquell moment, Verde es va mantenir com un dels membres actius de l’entitat
fins al seu pas a l’activitat política.
http://www.justiciaipau.org/85-portada/1741-mor-josep-verde-i-aldea-membrede-la-primera-etapa-de-justicia-i-pau
Joaquim Ferrer
Membre actiu i destacat de Justícia i Pau durant els anys 80.
http://www.justiciaipau.org/85-portada/1462-en-record-de-joaquim-ferrer
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9. Activitats de les comissions territorials

Justícia i Pau compta amb diversos equips de socis i col·laboradors voluntaris
que desenvolupen els objectius i línies de treball de l’entitat dins l’àmbit
geogràfic d’algunes poblacions o arxiprestats de l’Arxidiòcesi de Barcelona.
Són les que anomenem “comissions territorials”.
Aquests equips, creats amb l’aprovació de la Junta de Govern de Justícia i Pau,
actuen amb autonomia de funcionament, sempre en el marc dels criteris
generals de l’Assemblea i la mateixa Junta, i tenen a la seva disposició els
recursos humans i tècnics de Justícia i Pau.
Per garantir la coordinació amb l’entitat, els representants de cadascuna de les
comissions territorials es mantenen en contacte permanent amb el director de
Justícia i Pau i són convocats periòdicament a algunes sessions de la Junta de
Govern, a més d’una trobada anual conjunta.
D’altra banda, l’any 2016 Justícia i Pau de Barcelona va continuat treballant
conjuntament, com una mateixa xarxa, amb la comissió de Justícia i Pau
existent en la diòcesi de Sant Feliu (a Sant Just Desvern) i les comissions de la
diòcesi de Terrassa (actualment les comissions de Sabadell i Terrassa).
Aquestes comissions formaven part de Justícia i Pau de l’Arxidiòcesi de
Barcelona fins a la divisió d’aquesta diòcesi l’any 2005. Ara formen part dels
nous bisbats de Sant Feliu i Terrassa, però no s’han constituït formalment com
a comissions diocesanes i continuen treballant en coordinació i amb el suport
de Justícia i Pau de Barcelona, integrades en la seva personalitat jurídica.
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9.1. Arxidiòcesi de Barcelona
9.1.1. Comissió del Maresme
Sant Josep, 18, 08302 – Mataró
Tel. 937902874
Presidenta: M. Dolors Fernàndez
Les activitats de la Comissió del Maresme durant el 2016 han estat les
següents:
10 de gener
Celebració de la Jornada Mundial per la Pau al “Racó de la Pau” al Nou Parc
de Mataró juntament amb la comunitat musulmans d’Alouahda. Assistència: 93
persones
29 de gener
Assistència al sopar dels amics de Justícia i Pau on es va fer reconeixement a
un membre de Justícia i Pau del Maresme, Xavier Manté.
Febrer
Participació a les activitats de la Campanya de Mans Unides.
Març
Participació a la Passió d’Esparreguera: recaptació del 40% per Mans Unides.
Juny
Participació a la Nit de la Solidaritat.
Participació a la Mostra d’ Entitats a la Plaça Santa Anna de Mataró. Es
va compartir estan amb l’Associació Valors.
Participació a l’acte de trencament de dejuni a la mesquita de
Rocafonda.
Proposta d’algunes entitats a l’Ajuntament de Mataró per la
commemoració el 21 de setembre el Dia Internacional de la Pau.

9.1.2. Comissió de Badalona
Parròquia Sant Josep (c/ Enric Borràs, s/n, Badalona)
correujaumev@telefonica.net
President: Jaume Ventura
La comissió de Badalona va mantenir la seva activitat durant el 2016 i va
participar en diferents iniciatives i xarxes locals difonent a la ciutat de Badalona
els missatges i campanyes de Justícia i Pau.
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Les principals activitats de l’any han estat:
12 de març
Acte públic: “Badalona Solidària amb Proactiva Open Arms”.
Ponents: Àngel Miret, coordinador Pla Acollida Refugiats de la Generalitat,
Francesc Oliveras, Metges
sense
Fronteres
i
Oscar
Camps,
responsable d’Open Arms.
Skype amb activistes a l’Illa grega de Lesbos per part dels participants.
Exposició de material per part d’Open Arms.
Dinar solidari
http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1341-desobediencia-catalana-pelsrefugiats-per-enric-duran
20 de març
Constitució de Stop Mare Mortum Badalona.
Diversos veïns i veïnes de Badalona assabentats de les activitats de la
Plataforma StopMareMortum de denúncia, incidència política i sensibilització
davant els fets tràgics a la Mediterrània on segueixen morint moltíssimes
persones, van formar un grup adherit a aquesta plataforma per tal de defensar
els drets de refugiats/migrants.
29 de març
Recollida de material per ajudar als refugiats d´Idomeni als Pares Carmelites.
Es van recollir tres tràilers de roba d'hivern, estiu, calçat, tendes de campanya,
etc.
28 de maig
Plantada de l’Olivera per la pau.
Unes cent persones van reunir al voltant d'una olivera, símbol de la pau, al parc
de Turó Caritg de Badalona, amb la participació de siks, jueus, musulmans i
cristians de la ciutat, en una pregària col·lectiva, cadascú amb les seves
oracions.
30 de maig
Els membres de Justícia i Pau Badalona van ser convidats per part d’Ahmed
Benallal a assistir a un trencament del dejuni. A l’acte, entre d’altres, i van
assistir: Isabel Escandell, Agustí Iglesias, Ramona Suriol (Edil de Convivència
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès) i el President de AUCIC, agrupació
de la qual en Benallal forma part.
19 de juny
Recollida de material escolar els camps de refugiats de Grècia: dos furgons per
part de les AMPAS de les escoles públiques.
12 de juliol
Pregària interreligiosa a l’Ateneu de Sant Roc, a Badalona.
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17 de setembre
La nit de les religions. La comissió, aprofitant aquesta data, va anar a visitar les
comunitats amb les quals tenen contacte, com per exemple els Sikh.
9.1.3. Comissió d’àmbit parroquial a Collblanc (Barcelona)
Parròquia de Sant Ramon Nonat (Barcelona)
tepima@hotmail.com
President: Albert Marin
Durant el 2016 ha continuat activa a Barcelona ciutat la Comissió de Collblanc,
amb les següents activitats:
29 de gener
Assistència al Sopar anual d'amics de Justícia i Pau.
9 de març
Xerrada a la parròquia “Voluntariat i acompanyament a les presons”, a càrrec
de Xavier Badia.
11 de maig
Organització d’un col·loqui sota el nom "Viure i conviure", en el qual persones
de diferents tradicions religioses van poder respondre a preguntes com:
Què vivim com entitat espiritual, comunitat religiosa?
Quina és la nostra aportació a la convivència en general?
Després d'una presentació a càrrec d'en Joaquim Cervera, la trobada comptà
amb la Comunitat Jueva Bet Shalom, amb l'Església Evangèlica Betel-Sant
Pau, amb l'Associació Brahma Kumaris, i amb el Centre Islàmic Camí de Pau.
2 de juliol
Assistència de la comissió de Collblanc al trencament del dejuni (Iftar) a
Collblanc, que es va fer davant la Parròquia de Sant Ramon, al parc de la
Marquesa. Es va realitzar una explicació sobre què és el trencament i
seguidament es va fer un refrigeri. És el segon cop que ho organitzen, amb
l’esperança de contribuir al diàleg intercultural i interreligiós, a la trobada entre
comunitats i al coneixement mutu del veïnatge.
Hi participen: Associació de les famílies pakistaneses, Comunitat Islàmica Camí
de la Pau (LH), ACO, JOC, Comunitat popular Bellvitge, Casa de Reconciliació
– Can Serra, Església evangèlica Betel – Sant Pau, Comunitat jueva i
progressista Betshalom, Brahma Kumaris, Justícia i Pau Collblanc, Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI). Hi col·laboren: Pak.
14 de desembre
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Primera sessió d’estudi de l’encíclica Laudato Si’ del Papa Francesc titulada “El
Veure”
9.1.4. Comissió d’àmbit parroquial a la Sagrera (Barcelona)
Es tracta d’una comissió en formació.

9.2. Diòcesi de Sant Feliu
A la diòcesi de Sant Feliu ha continuat actuant un any més la comissió de Sant
Just Desvern.

9.2.1. Comissió de Sant Just Desvern
Parròquia Sant Just i Pastor. Plaça Verdaguer, 08960, Sant Just Desvern
933 71 12 97 / 933 71 21 75
jesuscastrosa@gmail.com / quima.gimenez@gmail.com
President: Jesús Castro
Durant el 2016, la comissió, formada actualment per vuit persones, s’ha
continuat reunint un cop al mes per tal de coordinar, organitzar i analitzar
diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i
la comarca del Baix Llobregat.
Activitats realitzades al 2016 per part de la comissió de Sant Just Desvern:
1 de gener
Pregària per la Pau (eucaristia).
12 de març
Sopar solidari “Planta-li cara a la fam: sembra” per finançar un nou programa
de Mans Unides que tindrà lloc a la Índia. La campanya, sota el nom “Programa
mòbil d’atenció primària de salut” té com a objectiu comprar i equipar una
clínica mòbil per parlar i informar sobre temes bàsics com: nutrició, higiene,
salut o prevenció de malalties.
8 de maig
Festa de la Pau al municipi dedicada als refugiats sobre el lema “casa nostra és
casa vostra”.
26 de maig
Cassolada a la Plaça de la Vila en contra de la política europea amb els
immigrants i els refugiats.
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11 de novembre
Conferència i debat sota el nom "L'home i la tècnica", amb la presència del
Doctor Albert Florensa, professor de l'Institut Químic de Sarrià.
17 i 18 de desembre
Mercat de Nadal del municipi. Estada a la Parada del Consell de Solidaritat i
Cooperació amb productes de comerç just i la recollida de llibres en angles i
mandales per els diferents camps de refugiats.

Cal afegir que la Comissió participa en diferents espais i activitats del poble,
entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de
Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de Solidaritat i Cooperació
de Solidaritat i el Consell de Benestar Social de l'Ajuntament sobre la realitat
social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el
programa de ràdio “Veus de la Parròquia”; la Finestra de Justícia i Pau on es
parla dels diferents temes d’actualitat. Aquest any 2016 també va ser la ciutat
acollidora i organitzadora de la Trobada Catalano-Balear.

9.3. Diòcesi de Terrassa
A la diòcesi de Terrassa hi ha actualment dues comissions territorials
autònomes actives, Sabadell i Terrassa. Aquí es detallen les seves activitats al
llarg de l’any 2014.
9.3.1. Comissió de Terrassa
Centre Eclesial, C. Blasco de Garay, 34, 08224 Terrassa
93 780 98 88
ferranpont@gmail.com
President: Marc Grau
Coordinador: Ferran Pont i Puntigam
La permanent de la nostra Comissió de Justícia i Pau a Terrassa, amb un gran
sentit de constància i de continuïtat, es reuneix cada primer dilluns de mes de
21.30h a 23.00h als locals del Centre Eclesial de l’Arxiprestat de Terrassa.
Normalment són unes 8 o 10 persones, presidides per Marc Grau.
Excepcionalment durant el curs escolar 2016-2017 en Marc té una beca a
Estats Units i les seves responsabilitats es reparteixen entre tots.
L’acompanyen el consiliari Mn. Joan Làzaro i el secretari Ferran Pont, el qual
assumeix la tasca de coordinador d’activitats i d’enllaç amb Justícia i Pau de
Barcelona.
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A més de les tasques habituals en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres
xarxes locals de solidaritat, les activitats que ha realitzat la comissió durant
l’any han estat:
1 de gener
28a edició de la Pregària catòlica per la pau a l'Església de Sant Pere de
Terrassa, sobre el missatge del Papa “Superar la indiferència, guanyar la Pau”
amb el suport del Consell interreligiós de Terrassa. Acaba amb les pregàries de
les diferents religions presents i un concert d’orgue. Hi van assitir unes 200
persones.
12 de gener
Mort de Teresa Raich i Agea, fundadora de l’Equip de Voluntariat de Justícia i
Pau, que visita des de l’any 1993 cada setmana el Pavelló hospitalaripenitenciari de Terrassa. L’Equip va incorporar poc després el nom de la
Teresa en el seu títol i en record seu.
25 de gener
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “El voluntariat gratuït i na
Teresa Raich”.
9 de febrer
Publicació de l’article de premsa “El drama dels refugiats”, per Marc Grau.
12 de febrer
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Per una economia
decent”.
10 de març
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Nacions Unides, l'única
esperança”.
11 d’abril
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Volem Bancs sense
armes”.
4 de maig
Pregària per la Justícia “Practicar la Justícia”
La Comissió de Justícia i Pau de Terrassa, conjuntament amb Càritas
Arxiprestal, a l’entorn del dia 1r de Maig Festa del Treball, organitzaren una
Vetlla de Pregària per la Justícia.
14 de maig
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Defensar la competència
amb gran incompetència”.
8 de juny al 10 de juliol
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Terrassa recorda Pere Casaldàliga. Debats i projeccions al voltant de la figura
del religiós i poeta català.
13 de juny
Taula rodona: “Amb persistència plantem cara sense por, diguem no”, amb la
intervenció de David Fernández, Teresa Forcades i Eduard Ibàñez.
Moderador: Manel Sarrau, periodista de TV3.
21 de juny
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “No tot està perdut”.
14 de juliol
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Responsabilitat,
solidaritat i subsidiarietat”.
16 d’agost
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Defensar els Drets
humans, sense por”.
6 de setembre
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Cuidar les nostres
tradicions, sense egoismes ni ressentiments”.
11 de setembre
Proposta de Pregària per la Diada que l’Arxiprest rebota a tots els preveres
segons el text següent: “Avui, Onze de setembre i Diada nacional de
Catalunya, escau pregar d’una manera especial per a totes aquelles persones
que al llarg de la història han defensat la nostra nació amb esforç, coratge i
sacrifici, tot cercant que Catalunya pugui esdevenir cada dia més lliure, més
pròspera, més solidària, i més acollidora.”
10 d’octubre
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Jornada mundial pel
Treball decent”.
12 d’octubre
Proposta de Pregària per la Pau a Síria que l’Arxiprest va enviar a tots els
preveres segons el text següent: “Us demanem des del fons del nostre cor que
la Pau i la Justícia arribin ben aviat a Síria, una nació que fa cinc anys que
pateix una greu i molt cruel guerra civil. Sabeu que Síria era un país amb una
llarga tradició de bona convivència entre persones i religions, però ara
malauradament això s’ha trencat i la gent en fuig. Feu que tinguin èxit aviat els
esforços de les Nacions Unides i de tota gent de bona voluntat per aconseguir
que la Pau i la Justícia progressin a Síria i a totes les nacions del món on hi ha
guerres”.
28 d’octubre
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Article d'opinió de Marc Grau, president de Justícia i Pau de Terrassa, que
envia desde Cambridge. “No necessito diners, sinó un canvi”.
8 de novembre
El Bisbe de Terrassa visita per 1ª vegada el Pavelló penitenciari-hospitalari de
Terrassa, acompanyat de membres del l’equip Teresa Raich.
9 de novembre
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Clam per la Pau i la
Justícia a Síria”.
18 de novembre
Article d'opinió de Marc Grau, president de Justícia i Pau de Terrassa, que
envia desde Cambridge. “Com explicar la victòria d’en Trump als nens?”.
14 de desembre
Publicació de la Carta al director al Diari de Terrassa “Perquè ells i no jo?”.
Desembre
Nota de premsa de la convocatòria de la Pregària per la Pau del dia 1 de gener
de 2017 “La no violència: un estil de política per la pau”.

9.3.2. Sabadell
Parròquia de la Puríssima Concepció. C/ Capmany, 36, 08201 Sabadell
93 725 32 42
jipsabadell@gmail.com
Responsables: Conxita Cid i Francesc Macià
Durant l’any 2016, la Comissió de Sabadell ha continuat activa un any més
organitzant múltiples activitats, difonent les informacions, missatges i
campanyes de Justícia i Pau, i participant en diferents iniciatives i xarxes locals
de Sabadell.
Els actes més destacats han estat:
18 de març
Organització, a la Parròquia de la Puríssima de Sabadell, d’un Sopar de la
Fam, més xerrada amb el títol “Per què llencem menjar? L’escàndol del
malbaratament d’aliments en la nostra societat” de Paco Muñoz i de Mercè
Relat. Els diners recollits es van destinar íntegrament a Càritas. Els "sopars de
la fam" són sopars fraternals on s'ofereix només pa amb oli i aigua en solidaritat
amb els més necessitats. La col·laboració econòmica és totalment voluntària,
però es recomana que cadascú doni com si hagués anat a sopar a un
restaurant. Els diners recollits es destinen a la causa solidària que s'especifiqui.
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2 i 3 d'abril
A les envistes de la diada de Sant Jordi, Justícia i Pau de Sabadell va
organitzar una parada per vendre llibres de segona mà a benefici de
Càritas. Els llibres, de tot tipus de temes, s'han anat recollint al llarg de l'any i
són donacions de moltes famílies. El preu de venda oscil·la entre 1 i 5 euros.
També es venien CD i DVD de segona mà. És el cinquè any que organitzem
aquesta activitat, que ha tingut sempre molt d'èxit.
10 de juny
Conferència "El Papa Francesc i l'ecologia", sobre l’encíclica Laudato Si’.
27 d’octubre
Celebració de la Roda de la Pau en solidaritat pels refugiats.
25 de novembre
Sopar de la fam amb xerrada a càrrec de Victòria Garriga, metgessa
sabadellenca i voluntària al Green Valley Orphanage Education Center.
17 i 18 de desembre
La paradeta solidària. Parades de productes de comerç just i llibres de segona
mà
A més, s’ha participat en les reunions mensuals del Consell Parroquial de
l’església de la Puríssima de Sabadell.
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ANNEX I. COMUNICATS DE JUSTÍCIA I PAU

Al llarg de l’any, 2016 com és habitual, Justícia i Pau va elaborar i publicar
diferents comunicats públics amb relació a diferents qüestions.
També va participar en l’elaboració i difusió de comunicats i documents
conjunts de diferents plataformes d’entitats de les quals forma part.

1. COMUNICATS CONJUNTS AMB ALTRES ENTITATS
Justícia i Pau va participar en l’elaboració i difusió de comunicats conjunts de
plataformes d’entitats de les quals forma part (alguns dels quals s’han citat en
els apartats corresponents d’aquesta memòria), entre d’altres, de la Plataforma
pel Dret a un Habitatge Digne, la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els
Immigrants, de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura o la
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.
En destaquem aquí alguns més significatius.
1.1. Comunicat d'ONGs europees en relació al reglament de la UE sobre el
subministrament responsable de minerals. 18 de febrer de 2016.
Les negociacions de la UE a tres bandes entorn del projecte de reglament de la UE sobre el
subministrament responsable de minerals es van iniciar l'1 de febrer de 2016. La Comissió
Europea, el Parlament Europeu i la Presidència del Consell Europeu procuraran acordar un text
de compromís en els propers mesos.
Des de la societat civil volem donar resposta al mandat del Consell, acceptat pel Comitè de
representació permanent de la UE, el 17 de desembre de 2015.
- Comunicat Resposta de la societat civil al mandat del Consell, acceptat pel Comitè de representació
permanent, el 17 de desembre de 2015
Les negociacions de la UE a tres bandes entorn el projecte de reglament de la UE sobre
el subministrament responsable de minerals es van iniciar l'1 de febrer de 2016. La
Comissió Europea, el Parlament Europeu i la Presidència del Consell Europeu
procuraran acordar un text de compromís en els propers mesos.
Els devastadors efectes del comerç de minerals vinculat al conflicte i a les violacions dels drets
humans estan ben documentats [1]. El problema no ha desaparegut. Diversos informes i
esdeveniments recents posen en relleu la necessitat d'afrontar amb urgència aquest repte,
així com el dany a la reputació que poden sofrir companyies i inversors si no s'exerceix una
diligència deguda significativa:
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El 20 d'agost de 2015, Kardiam, una companyia belga, va ser inclosa en la llista de
sancions de l'ONU per oferir “suport a grups armats en la República Centreafricana…
mitjançant l'explotació i el comerç il·lícits de recursos naturals com els diamants i l'or” [2].
Kardiam ha negat les acusacions de l'ONU en una comunicació mantinguda amb Global
Witness.
La Declaració de Berna ha publicat recentment un informe que declara que la major
refineria d'or del món, amb seu central a Suïssa, “compra or extret per nens”. La
Declaració de Berna declara que la companyia va declinar les seves peticions per reunir-se i
no va respondre a les preguntes enviades per correu electrònic [3].
Amnistia Internacional i Afrewatch acaben de publicar un informe que conclou que
“importants marques d'electrònica com Apple, Samsung i Sony no estan duent a terme
controls bàsics per garantir que el cobalt extret per nens treballadors no ha estat
utilitzat en els seus productes” [4]. L'annex de l'informe resumeix les respostes de les
companyies a les conclusions d'Amnistia [5].
El mandat del Consell no ofereix una resposta europea eficaç a aquest problema. El
Consell no només està proposant un sistema voluntari i ignorant a la gran majoria de
companyies que introdueixen estany, tantali, tungstè o or (3TG, per les seves sigles en anglès)
al mercat europeu, ja sigui directament en brut o indirectament en productes com els
ordinadors portàtils i els motors, sinó que també està soscavant profundament el principal
marc internacional aprovat prèviament per la UE: la Guia de la Diligència Deguda de
l'OCDE [6]. En actuar així, el Consell està diluint el veritable significat de l'expressió
“companyia responsable”.
La Guia de la Diligència Deguda de l'OCDE va ser negociada i acceptada per la indústria,
els governs i la societat civil. A dia d'avui constitueix la base de determinades lleis en altres
països i ha estat aprovada pels 34 Estats membres de l'OCDE, altres 19 països i el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides [7]. A més, serveix de fonament per a les noves normes
industrials xineses en matèria de diligència deguda de les cadenes de subministrament de
minerals [8].
Així mateix, la Guia de l'OCDE trasllada específicament a les cadenes de subministrament de
minerals els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans, que
constitueixen en l'actualitat el consens global més acceptat a l'hora d'exigir la responsabilitat
empresarial en el respecte dels drets humans [9].
Les companyies europees ja estan aplicant el marc de diligència deguda de
l'OCDE motivades, en gran part, per la influència de l'apartat 1502 de la Llei Dodd-Frank (DFA
1502) nord-americana. D'acord amb aquesta llei, aprovada l'any 2010, l'exercici de la diligència
deguda en els termes establerts per l'OCDE, juntament amb la presentació dels corresponents
informes, és un requisit legal per a les companyies que operen amb aquests minerals a Estats
Units [10].
La Comissió estima que 40 companyies amb cotització borsària en tots dos mercats
estan subjectes directament als requisits de la DFA 1502 [11].
Fins a un 17% de les companyies europees que treballen amb 3TG estan també
afectades indirectament pels requisits de la llei nord-americana perquè proveeixen a clients
d'Estats Units [12].
Impulsats per la DFA 1502, els sistemes de certificació industrials ja ajuden a les
companyies, de manera molt pràctica, a complir els estàndards de l'OCDE [13].
Per tant, resulta molt preocupant que el Consell hagi proposat la reobertura i debilitament
d'aquesta norma establerta per l'OCDE, obrint un debat que de poc serveix a les companyies
europees que ja l'estan aplicant, i que limita l'eficàcia de la resposta de la UE al comerç de
minerals de conflicte.
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El contrast entre la postura del Consell i la retòrica de la UE sobre les cadenes de
subministrament responsables no podria ser més cru. La passada tardor, la UE va recolzar els
compromisos del G7 per promoure cadenes de subministrament globals sostenibles [14]. En el
marc de la seva nova estratègia comercial, la Comissió sosté que “la gestió responsable de les
cadenes de subministrament globals és essencial per alinear la política comercial amb els
valors europeus”. En el context dels minerals de conflicte, es compromet a “basar-se en el
treball de l'OCDE” [15].
El Reglament europeu brinda als Estats membres de la UE l'oportunitat de complir aquests
compromisos. Els governs han treballat per millorar la responsabilitat empresarial en les
cadenes de subministrament d'altres sectors com l'alimentari, el fuster i el financer.
Recentment, el Regne Unit ha donat mostres del seu lideratge en la lluita contra l'esclavitud
moderna [16]. Però els governs han trigat a promoure estàndards de transparència i de
responsabilitat similars, i molt necessaris, en les cadenes de subministrament de minerals. Dels
casos de suborn analitzats per l'OCDE l'any 2014, el major percentatge (19%) pertany al sector
extractiu [17].
De quina forma soscava el Consell la normativa internacional de l'OCDE?
El mandat del Consell és menys exigent que la Guia de la Diligència Deguda de l'OCDE en tres
aspectes clau:
1. Redueix els requisits exigibles de diligència deguda a determinades companyies –com
fabricadores i comerciants–. Així, el mandat del Consell les presentaria com a “empreses de
gestió responsable” encara que no compleixin la normativa de l'OCDE. Per exemple:
El Consell redueix significativament l'avaluació de riscos en la cadena de
subministrament prevista per a fabricants i comerciants del metall. Aquestes companyies
han de consultar únicament les “auditories disponibles” de les empreses subministradores
(ex. foses), deixant fos un altre tipus d'informació de les empreses (com les polítiques dels
proveïdors o la informació sobre els països que proveeixen a les foses) o de domini públic
(com els informes de l'ONU i de les ONG). Estar per sota de les exigències de l'OCDE té
conseqüències pràctiques. Una companyia pot complir el Reglament i, per això, ser
considerada “responsable” perquè revisa els informes d'auditoria de les foses en les seves
cadenes de subministrament i decideix, basant-se únicament en aquests informes, que les
foses són responsables. És lliure d'ignorar la resta d'informació encara que sàpiga que una
fosa s'ha comportat de manera irresponsable, per exemple, per no supervisar
adequadament el possible finançament de conflictes o els abusos dels drets humans en la
seva cadena de subministrament.
Si no es disposa de l'auditoria d'una fosa, el Consell preveu que els importadors del metall
solament duguin a terme avaluacions de riscos ad hoc. La normativa de l'OCDE, per
contra, deixa clar que les companyies han d'aplicar processos constants de gestió de riscos
individuals per poder respondre a qualsevol moment o lloc als riscos que sorgeixin en la
cadena de subministrament.
El Consell elimina les referències a la Guia de la diligència deguda de l'OCDE com el marc
normatiu que els importadors de metall haurien de complir a l'hora d'identificar, avaluar o
reduir els riscos en les seves cadenes de subministrament. Per tant, no estan obligats a
avaluar o gestionar el risc conforme a cap norma i, al mateix temps, les autoritats dels
Estats membres no disposen de cap norma significativa per avaluar les seves pràctiques.
Entenem que aquesta rebaixa dels estàndards de diligència deguda proposats per l'OCDE
es deu en part a la preocupació pels costos que pot suposar la seva aplicació per a les
Petites i Mitges Empreses (PIME). No obstant això, les PIME exerceixen un paper important
en les cadenes de subministrament de minerals i poden complir les normes de l'OCDE amb
l'orientació i les eines adequades. La diligència deguda està concebuda per aportar a les
PIME la flexibilitat que necessiten –els estàndards han d'adaptar-se a la grandària de la
companyia, a la seva posició en la cadena de subministrament i a la seva influència en els
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proveïdors. Un estudi recent del sector de la fusta va concloure que la grandària de la
companyia “no és rellevant a l'hora de gestionar el risc en les cadenes de
subministrament… les empreses més petites poden posar en pràctica un sistema que els
funcioni” [18].
2. El
mandat
del
Consell
no
cobreix
a
un
nombre
important
d'empreses downstream (extractives, foses, primeres transformadores) en ignorar a aquelles
empreses que introdueixen per primera vegada al mercat europeu productes que contenen
3TG.
La Guia de l'OCDE deixa clar que la diligència deguda està concebuda per buscar el
compromís d'una part molt major del sector downstream que el representat pels importadors de
metall coberts pel mandat del Consell. En considerar major tipus d'empreses, es creen cadenes
de subministrament més transparents i resistents en les quals les companyies poden treballar
juntes per compartir informació, exercir una pressió conjunta sobre els proveïdors (inclosos els
de fora de la UE) i desenvolupar plans i millors pràctiques per a tot el sector. Les
empreses downstream exerceixen un paper crucial –poden ser algunes de les companyies més
poderoses i rendibles del món, poden influenciar molt en els seus proveïdors i poden ser clau a
l'hora d'impulsar iniciatives dins d'aquest sector. Així doncs, en centrar-se en 300-400
importadors, els Estats membres estan perdent una oportunitat única per exercir una influència
molt major en el comerç.
3. El mandat del Consell no reflecteix el caràcter flexible i progressiu de la diligència
deguda desenvolupada en la Guia de l'OCDE.
La diligència deguda és proporcional —no és un criteri universal. Ofereix a les companyies
la flexibilitat que necessiten per adaptar els principis de la diligència deguda a les seves
circumstàncies, a saber, a la seva capacitat d'influència, grandària i posició en la cadena de
subministrament.
La diligència deguda no és un exercici aïllat de recopilació d'informació. Demana a les
companyies que es comprometin activament i de manera contínua i individual a l'hora
d'identificar i gestionar els riscos en les seves cadenes de subministrament, amb vista a
millorar la seva rendició de comptes amb el pas del temps.
Aquests principis bàsics ja s'han vist reflectits en altres lleis europees i nacionals
existents. Es preveu, per exemple, que les entitats financeres prenguin les mesures
“adequades” per identificar, avaluar igestionar els riscos de blanqueig de capitals i
finançament del terrorisme “de manera proporcional a la naturalesa i grandària de l'entitat”
[19]. En una línia molt similar, la Llei contra el Suborn del Regne Unit preveu que les empreses
engeguin procediments per evitar el suborn que siguin proporcionals als riscos als quals
s'enfronten en la pràctica, i a la naturalesa, magnitud i complexitat de les activitats de
l'empresa. Les companyies han de supervisar aquests procediments i aplicar millores en ells
[20].
La nostra coalició de més de 80 organitzacions de la societat civil espera que els Estats
membres aprofitin aquesta oportunitat per exercir el seu lideratge i mostrar el compromís
necessari per mantenir un diàleg constructiu que deixi clar, a les companyies, inversors,
consumidors i aquells afectats pel comerç de minerals en conflicte, que la UE es manté ferma
en el seu compromís per aconseguir que les cadenes de subministrament siguin més
responsables i transparents. Això implica treballar veritablement per aconseguir uns avanços
que segueixen sent massa lents per a les víctimes d'aquest comerç mortífer, sense buscar
dreceres que només ens fan retrocedir.
Recomanem que els Estats membres es replantegin les seves postures i...
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1. Demostrin el seu lideratge en aquest assumpte recolzant un sistema de diligència deguda
obligatori per a totes les empreses que participen en la cadena de subministrament dels
minerals coberts per la llei.
2. Recolzin un Reglament que vagi en sintonia amb la Guia de Deguda Diligència de l'OCDE:
Garantint que totes les obligacions vinculades a la diligència deguda siguin coherents amb
la normativa de l'OCDE.
Incloent en l'abast de la llei a totes les empreses que introdueixin per vegada primera els
minerals coberts per aquesta normativa al mercat europeu, tant si ho fan com a matèria
primera com si els incorporen en productes acabats.
Adoptant en el text de la llei un llenguatge que reflecteixi la flexibilitat i la naturalesa
progressiva dels estàndards.
_______________________
[1] Vegin, per exemple, els informes previs publicats per alguns membres de la nostra coalició:
Proposta als europarlamentaris per implementar el sistema de diligència deguda
Trencar el vincle entre recursos naturals i conflicte: el cas de la regulació de la UE
Del centre de recursos sobre Empreses i Drets Humans
[2] Vegeu https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/materials/summaries/entity/bureaud%27achat-de-diamant-en-centrafrique/kardiam
[3] Declaració de Berna, 10 de setembre de 2015, ‘Largest Swiss refinery purchases gold
extracted by children’,
[4] Amnistia Internacional, 19 de gener de 2016, ‘Exposed Child Labour behind smart phone
and electric car batteries’,
[5] Les respostes de les companyies poden llegir-se en l'annex de l'informe en anglès, de la
pàgina
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endavant,
disponible
a: https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6231832016ENGLISH.PDF
[6] Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), 2013, ‘OECD
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and
High-Risk Areas’
[7] La Guia de l'OCDE ha estat aprovada per 34 països membres de l'OCDE, a més de
Romania, Lituània, Letònia, Brasil, Argentina, Perú, el Marroc, els dotze Estats membres de la
Conferència Internacional de la Regió dels Grans Llacs (ICGLR) i el Consell de Seguretat de
les Nacions Unides. Nou països no membres, a saber, Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica,
Letònia, Lituània, el Marroc, Perú i Romania, adherits tots ells a la Declaració sobre Inversió
Internacional i Empreses Multinacionals, s'han adherit a la Recomanació del Consell de
l'OCDE,
disponible
a: http://webnet.oecd.org/OECDACTS/
Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=268&InstrumentPID=302&Lang=en&Book=False
[8] Global Witness, 2 de desembre de 2015, ‘Global Witness welcomes progressive new
Chinese mineral supply chain guidelines’,
[9] Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, 2011, ‘Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones
Unidas para "proteger, respetar y remediar"’.
[10] Per exemple, Vodafone ha reconegut davant Amnistia Internacional que només compleix la
diligència deguda establerta per l'OCDE referent a l'estany, el tantal, el tungstè i l'or perquè ho
exigeix la llei DFA 1502. Vodafone va declarar que: “Convé recalcar que el cobalt no és un dels
minerals inclosos en l'informe de Minerals Conflictius [exigits per llei] i, per tant, [no] està
subjecte al mateix nivell de diligència deguda que els altres minerals esmentats més amunt
[tantal, estany, tungstè o or]”. Vegeu Amnistia Internacional, 19 de gener de 2016,‘This is what
we die for: Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global
trade in cobalt’, Anex, pág. 81.
[11] Comissió Europea, 5 de març de 2014, Evaluación de Impacto, pàg. 23.
[12] Comissió Europea, 5 de març de 2014, Evaluación de Impacto, pàg. 13, pàg. 19, pàg. 23 y
pàg. 36.
[13]
Per
exemple,
vegeu: http://www.lbma.org.uk/responsiblegold yhttp://www.gold.org/sites/default/files/documents/Conflict_Free_Gold_Standard_English.p
df
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[14] Comissió Europea, 12 d'octubre de 2015, ‘EU announces plans to improve workplace
safety and labour practices in producing countries’,
[15] Comissió Europea, octubre de 2015, ‘Trade for all: Towards a more responsible trade and
investment policy’, pàg. 7, pàg. 24 y pàg. 25.
[16] Llei britànica sobre l'esclavitut moderna de 2015
[17] OCDE, 2 de desembre de 2014, ‘OECD Foreign Bribery Report’
[18] Global Timber Forum, 22 de juliol de 2015, ‘Survey on due diligence finds SMEs to be
performing well’. Vegeu també el web de Timber Trade Federation
[19] Directiva de la UE contra el blanqueig de capitals, Artícle 8, apartats 1 y 3.
[20] Ministeri de Justícia britànic, març de 2011, ‘Guidance about procedures which relevant
commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from
bribing'

1.2. Comunicat de 16 organiztacions socials espanyoles: “#StopAcord: No
al mercat de persones refugiades”
Rebuig a l'acord entre la Unió Europea i turquia
16 organitzacions socials demanen al Govern Espanyol, com Estat membre, que rebutgi l’acord
entre la Unió Europea i Turquia per posar en perill la protecció internacional a què tenen dret
les persones refugiades.
Justícia i Pau Espanya s’adhereix a la denúncia i rebutja l’acord, ja que s’estaria passant per alt
la necessitat evident de brindar protecció internacional a les persones migrants, sol·licitants
d’asil i refugiades i alhora suposaria greus violacions als drets humans d’aquestes.
L’acord planteja greus preocupacions legals, morals i d’impacte a llarg termini, especialment
per als grups més vulnerables. Els punts que es destaquen i respecte els quals es denúncia el
buit legal després de l'acord són: la mancança de rutes legals i segures, el comerç i les màfies
que es generen al voltant de les persones refugiades síries, les devolucions en calent, el
tancament de la ruta dels Balcans, la desprotecció de les persones més vulnerables i la
justificació de Turquia com a “tercer país segur”.
Entre les organitzacions que han firmat aquest últim comunicat hi ha: Accem, Amnistia
Internacional, Càritas, Cear, Confer, Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament, Consell
General de l'Advocacia Espanyola, Jesuïtes Social, Justícia i Pau, Metges del Món, Oxfam
Intermón, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Red solidaria de Acogida, San Carlos
Borromeo, Save the Children.
Per llegir el comunicat complet:
http://www.juspax-es.org/news/stopacuerdo-movilizaciones/

1.3. Comunicat de Cariats, CONFER, Sector Social de la Companyia de
Jesús i Justícia i Pau d’Espanya: L'acord UE - Turquia suposa un "canvi
monumental en la protecció internacional de la Unió Europea". 4 de maig
2016.
Des que Europa i Turquia van firmar el 18 de març l'acord que permet impedir l'arribada de
milers de refugiats a Europa i retornar-los sense cap mena de seguretat al país turc, les entitats
de l'església es van mostrar en contra d'aquest des del principi. Ara, algunes de les entitats
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religioses han tornat a fer public un comunicat on insten als eurodiputats espanyols a actuar
amb fermesa davant la decisió adoptada entre els governs perquè vulnera el dret humà i de
protecció que Europa ha de garantir.

EL ACUERDO UE-TURQUÍA SUPONE «UN CAMBIO MONUMENTAL EN LA PROTECCIÓN
INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA»
Dentro de una acción coordinada con otras redes católicas de la UE, las entidades de la Iglesia
católica en España que trabajan con migrantes y refugiados –Cáritas, CONFER (Conferencia
Española de Religiosos), el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— han
remitido una carta a los europarlamentarios españoles en la que manifiestan que “el reciente
acuerdo de la Unión Europea con Turquía constituye un cambio monumental en la política de
protección internacional de la UE”.
En la misiva se afirma con rotundidad que “por primera vez en la historia, se ha celebrado un
acuerdo entre la UE y un país tercero que se dirige, expresamente, a impedir que las personas
que buscan protección accedan a las fronteras exteriores de la UE”.
Se trata de una denuncia compartida también por la Conferencia Episcopal Española, que
recientemente ha calificado el Acuerdo con Turquía como "injusto con todas las de la ley".
La carta ha sido remitida a los eurodiputados españoles que forman parte de la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la
Comisión de Asuntos Jurídicos y la Subcomisión de Derechos Humanos. En el envío se han
incluido también las embajadas en España de los Países Bajos, país que ostenta la presidencia
semestral de la Unión Europea, y de Eslovaquia, que asumirá la presidencia el próximo
semestre.
Elementos de mayor preocupación
La carta enumera los elementos claves del Acuerdo que más preocupan a las instituciones
firmantes, como son:
- El retorno a Turquía de todas las personas que llegan irregularmente desde Turquía a las
islas griegas.
- El uso de la detención indiscriminada en 'hotspots' en las islas griegas, particularmente dañino
para un número creciente de mujeres y niños que llegan desde Turquía.
- El riesgo de separación de familias y de añadir experiencias traumáticas adicionales a
personas vulnerables que huyen de la violencia, la guerra y la persecución.
- El esquema de “uno por uno” para reasentar a refugiados sirios sólo desde Turquía a la UE.
Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz recuerdan a los
europarlamentarios españoles que “las negociaciones y la conclusión del acuerdo han tenido
lugar sin ninguna consulta al Parlamento Europeo”. “En su lugar, las representaciones
democráticas del pueblo en Europa han sido deliberadamente excluidas del proceso”, añaden.
Vulneración de derechos
Señalan, además, que “las medidas estipuladas en el acuerdo son ilegales porque vulneran
normas internacionales de derechos humanos, así como el derecho de la Unión Europea”. En
concreto:
- El retorno indiscriminado a Turquía de todos los migrantes que crucen irregularmente el Mar
Egeo hasta Grecia constituye, “de facto”, una expulsión colectiva.
- Turquía está lejos de ser capaz de proporcionar suficiente seguridad y el cumplimiento del
conjunto de derechos de los que gozan los refugiados bajo derecho internacional, en particular
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la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Por tanto, Turquía no cumple los
criterios de tercer país seguro o de país de primer asilo seguro bajo el derecho de la UE.
- Hay informes de las deportaciones de refugiados (sirios) desde Turquía a Siria. Una expulsión
del territorio de la UE a Turquía puede, por lo tanto, derivar en una deportación en cadena de
un refugiado al país de persecución y constituye una violación del principio de no devolución.
Posibles alternativas
En otro párrafo de la misiva se afirma que “la detención indiscriminada de solicitantes de
protección también es ilegal, ilegalidad acentuada por el número significativo de familias,
mujeres y niños que hacen el viaje desde Turquía a las islas griegas”. Se recuerda, a este
respecto, que “existen alternativas razonables y eficaces al acuerdo UE-Turquía”.
Ya como Cáritas Europa, el Servicio Jesuita a Refugiados Europa y otras organizaciones
religiosas propusieron en noviembre de 2014 para abrir nuevas vías legales y seguras de
acceso a la protección en Europa medidas como la emisión de “visados humanitarios” o la
retirada de la exigencia de visado a colectivos como los que huyen de la guerra en Siria. “Tales
medidas –se indica en la carta-- no requieren grandes cambios legales, sino más bien ser
implementadas como parte de una política coherente”.
Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz concluyen con
una petición a los europarlamentarios españoles para que “expresen su indignación por no
haberse tenido en cuenta al Parlamento Europeo en el acuerdo UE-Turquía, adopten una
postura firme sobre este tema, pidan la anulación del citado acuerdo y presionen para que se
desarrollen vías de acceso legal y seguro a protección”.
La carta va firmada por Sebastián Mora, Julia García Monge e Isabel Cuenca, secretarios
generales de Cáritas, CONFER y Justicia y Paz, respectivamente; y por Alberto Ares, delegado
del Sector Social de la Compañía de Jesús.

1.4. Comunicat de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants
amb motiu de la Jornada Mundial del Refugiat 20J.
La Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, que aplega des de l’any 2005 més
d’una vintena de col·lectius i organitzacions, s’ha adherit a les mobilitzacions organitzades amb
motiu de la propera Jornada Mundial del Refugiat que tindrà lloc el proper dia 20 de juny.
En particular, la Plataforma s’adhereix i anima a la participació a la manifestació a Barcelona
organitzada per la Plataforma Stop Mare Mortum el proper diumenge dia 19 de juny a les 18h a
la Plaça Universitat, amb el lema “Obriu fronteres, volem acollir” així com al manifest impulsat
per
aquesta
jornada.
Trobareu
la
informació
en
el
següent
enllaç:
www.stopmaremortum.org/setmanadelluita20j
Així mateix la Plataforma convoca a participar de la vetlla de pregària organitzada per la
Comunitat de Sant’Egidio i altres entitats, que tindrà lloc el proper dimecres dia 22, a les 20h, a
la Parròquia dels Sants Màrtirs Just i Pastor, amb el lema “Morir d’esperança”, en memòria de
les víctimes dels viatges cap a Europa.
Amb aquesta adhesió, la Plataforma vol fer una crida a la societat catalana a treballar en favor
de l’acollida, la protecció, els drets humans i la integració de totes les persones refugiades i
emigrades, així com a incidir sobre la Comunitat internacional per tal que s’afrontin seriosament
les causes dels conflictes armats, la inseguretat i la pobresa que provoquen la sortida de
milions de persones dels seus països d’origen.
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1.5. Comunicat de la Taula per Colombia de suport al procés de pau.
Aquest dimecres el Congrés de Colòmbia va ratificar el segon acord de pau entre el Govern i
les FARC que van signar la setmana passada. D'aquesta manera està acabant el procés
necessari per implementar els acords després de 52 anys de guerra. Per aquesta raó, la Taula
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, en la que Justícia i Pau formem part, i
demés entitats catalanes per la pau a Colòmbia hem signat el següent comunicat.
El comunicat podeu llegir a continuació:
Comunicat públic de Catalunya de suport al procés de pau a Colòmbia
A finals de setembre d'aquest any, Catalunya va celebrar la signatura de l'Acord Final de Pau
entre el Govern de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia -FARC-EP.
Institucions i societat civil catalanes vam commemorar amb diferents actes institucionals i
festius la signatura d'aquest acord que posa fi a més de 50 anys de guerra.
Dos mesos després la situació a Colòmbia continua sent delicada: un nou acord acaba de ser
ratificat pel Congrés de la República. Des de Catalunya saludem aquest nou acord i instem a
implementar-lo de manera immediata per tal de garantir la continuïtat del procés de pau i un
cessament definitiu al foc. Senyalem la importància de mantenir a l'acord l'enfocament de
gènere i el capítol ètnic.
De la mateixa manera, demanem que s'instal·li una mesa pública de negociacions entre el
Govern colombià i l'Exèrcit d'Alliberament Nacional -ELN, mesa que havia estat anunciada per
al passat 27 d'octubre. Encoratgem les parts a trobar un ràpid acord que permeti avançar cap a
una pau completa.
Ens preocupa també la situació d'alt risc de líders i lideresses socials, sindicals, defensors i
defensores de drets humans i de les comunitats més afectades pel conflicte. En els últims dies,
5 líders camperols i membres del Moviment Marcha Patriótica han estat assassinats i 7 més
han patit atemptats contra les seves vides. Dos d'aquests líders assassinats eren membres
d'associacions camperoles que acompanyen organitzacions catalanes.
Subratllem la necessitat de garantir la protecció d'activistes socials i polítics i les persones
defensores dels drets humans. Només durant aquest any 2016 s'han produït almenys 70
assassinats, 279 amenaces i 28 atemptats contra líders socials i defensors de drets humans,
agressions perpetrades majoritàriament per grups paramilitars. És urgent que s'implementin les
mesures previstes en l'Acord Final per desmantellar les estructures paramilitars i que entri en
funcionament la Comissió Nacional de Garanties de Seguretat.
Des de Catalunya reiterem el nostre compromís d'institucions i entitats socials d'acompanyar la
implementació de l'acord de pau i de continuar treballant per la construcció d'una pau a
Colòmbia duradora i sostenible, que prioritzi les víctimes i que sigui respectuosa dels drets
humans i la justícia social.
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2. COMUNICATS PROPIS DE JUSTICIA I PAU
2.1. Comunicat de Justícia i Pau Catalunya davant del Refèrendum sobre
el procés de pau a Colòmbia, 26 de setembre de 2016
Després de 52 anys de guerra, aquest 26 de setembre de 2016 el govern de Colòmbia
i la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) signen un
acord de pau. Aquest acord ha de ser ratificat en referèndum per tot el poble de
Colòmbia el proper 2 d’octubre.
Justícia i Pau volem expressar la nostra alegria pel fet que en un conflicte tan llarg, dur
i complex, prevalguin el diàleg i el compromís.
Amb aquest acord, començarà el final del darrer gran conflicte de grups armats
existent a Amèrica Llatina, iniciat a la dècada dels anys 20 del segle passat per la
possessió i despossessió de terres i que ha ocasionat molt patiment i dolor. Totes les
famílies a Colòmbia hi estan immerses. A causa d’aquesta guerra hi ha milions de
persones colombianes víctimes de desplaçaments forçats; centenars de milers de
morts; desenes de milers de desapareguts i n’ha estat afectat un ampli nombre de
col·lectius i poblacions, les comunitats camperoles, la població indígena,
l’afrocolombiana, etc.
Han estat quatre anys de diàleg difícil des que el 2012 començà a l’Havana la trobada
entre delegats del Govern i de les FARC, presidit pel President Juan Manuel Santos,
fins a la firma d’aquests acords. Cal tenir present que, en el passat, es varen produir
diferents intents per desmilitaritzar altres grups armats i per incorporar també a la vida
civil i política a persones i grups que n’havien quedat al marge, però finalment no ho
van poder fer, en patir la violència i l’eliminació física.
Per això té tant de valor aquest procés de pau que ara s’inicia, que ha de comportar
el cessament de la violència i la incorporació a la societat de milers de persones que
deixen la lluita armada. L’esforç que s’ha fet per arribar fins aquí és extraordinari, si
tenim en compte no solament la complexitat del conflicte, sinó també que les parts
negociadores partien de visions de la societat i de la política enormement diferents i en
cert sentit quasi antagòniques.
Aquest treball, liderat per l’actual president colombià que ha fet una aposta ferma per
la pau, ha tingut un acompanyament molt ampli de la societat civil, de les
organitzacions socials i de moltes comunitats cristianes. En aquests moments és
important recordar el patiment sofert i el treball realitzat pels nostres germans de
la Comissió Intereclesial Justícia i Pau de Colòmbia durant anys, com també moltes
altres entitats i col·lectius cristians. Han estat treballant durament al costat de les
poblacions més vulnerables, en favor d’una pau al país amb justícia social i oferint un
testimoniatge que, en alguns casos, els ha costat la vida. També els bisbes
colombians i el Papa Francesc han donat un suport ferm i explícit a aquest procés de
pau i han fet una crida a tots els cristians a sumar-se als esforços per eradicar la
violència i caminar cap a la reconciliació en una Colòmbia nova i en pau.
L’acord de pau que s’ha de referendar es basa en 6 punts, i té com a eix central el
reconeixement del patiment de totes les víctimes del conflicte, per tal d’acabar amb la
impunitat. S’orienta a establir la veritat, la justícia, la reparació i evitar la no repetició
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dels fets, a partir de mecanismes judicials que permetin la investigació i sanció de les
violacions dels drets humans i l’assumpció de responsabilitats. I preveu una cerca
específica per trobar totes les persones desaparegudes.
Els acords contenen el cessament de les hostilitats, però també garanties de seguretat
contra les organitzacions criminals responsables de massacres i actes contra les
persones defensores dels drets humans. Es garanteix la participació política dels qui
deixen les armes a través d’un mecanisme de representació mínima en el parlament.
Alhora, es proposa una reforma rural integral per millorar les condicions de benestar
de la població rural i per trobar una solució al problema del cultiu, la producció i la
comercialització de drogues il·lícites. Per la correcta aplicació de l’Acord, es crea la
“Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y
de resolución de diferencias” format per representats de les parts, que vetllarà pel seu
desenvolupament.
En definitiva, es tracta d’un acord ambiciós i que exigirà un llarg camí cap a la pau, on
segurament no mancaran les dificultats i els moments de tensió. A més, en el camí cap
a la finalització del conflicte armat resta pendent encara que s’incorpori a l’acord el
denominat ELN- Exèrcit d’Alliberament Nacional.
Per tot això, creiem que és important acompanyar des de Catalunya aquest procés i
animar a tots els colombians, tants els que viuen en el país com els qui, per diferents
motius, són a la diàspora, a donar el seu vot informat i responsable a favor del SI en el
referèndum.
Volem també valorar el treball solidari que en aquests últims anys ha fet la Taula
Catalana per la pau a Colòmbia, formada per una àmplia representació de la societat
civil (incloent la participació de Justícia i Pau) i les principals administracions públiques
catalanes. La Taula haurà de seguir en el seu treball en l’acompanyament fins a la
finalització del conflicte armat. També des de Justícia i Pau ens comprometem a
continuar fent seguiment d’aquest procés i per tal de contribuir a que els drets humans
siguin respectats plenament en aquell país.
Finalment, creiem que el procés colombià ha de reforçar la convicció que tot conflicte
polític pot i ha de trobar vies dialogades per assolir la justícia i la pau.

2.2. Comunicat de Justícia i Pau Barcelona sobre l'acord aconseguit a la
UE sobre els minerals de conflicte, 25 de novembre.
Aquest passat dimarts 22 de novembre, la Unió Europea va arribar a un acord, encara
que amb algunes mancances, sobre la regulació en l’ús dels minerals de conflicte. La
UE és un dels principals importadors d’aquests minerals, que es troben tant a
ordinadors portàtils i motors de vehicles com a les joies.
Justícia i Pau ha treballat, amb a la vora de 30 organitzacions socials d’arreu d’Europa
defensores dels drets humans, per aconseguir més transparència i unes regulacions
més justes en aquest negoci mundial. Aquesta lluita pel canvi legislatiu europeu va
començar el juny d’aquest any, després de que la UE concretés un perfil polític general
del reglament. Després de mesos de diàleg, aquest procés ha acabat amb l’acord de
la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea per
elaborar un text final que es votarà als dos últims òrgans descrits.
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El comunicat de premsa de totes les organitzacions el podeu llegir a la pàgina web de
#ConflictMinerals, on exposem la nostra campanya sobre els minerals de sang i les
vulneracions dels drets humans que genera aquesta indústria.
***

A banda d’aquest comunicats propis, Justícia i Pau va assumir i difondre
diversos comunicats de Justícia i Pau d’Espanya i Justícia i Pau d’Europa.
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ANNEX II. CLIPPING I RECULL DE PREMSA (SELECCIÓ)
DIA

MITJÀ

TÍTOL

TEMÀTICA

1

17/01/2016

Regió7

Llorenç Olivé parla sobre el paper d'Europa davant la crisi dels
refugiats a Navarcles

Xerrada a entitats

2

19/01/2016

El País

La Iglesia antifranquista

Documental església
catalana

3

28/01/2016

Cultura de Pau Badalona

Cultura de Pau Badalona, projecte La Bretxa i Justícia i Pau

Cultura de la Pau

4

01/02/2016

BisbatSantFeliu

Sopar d'amics de Justícia i Pau

Sopar de Justícia i
Pau

5

01/02/2016

Diari de Girona

Justícia i Pau farà un homenatge al militar i pacifista Pepo Delàs

Homenatge Pepo
Delàs

6

04/02/2016

La Vanguardia

Barcelona acogerá experta en comercio ilegal del coltán días
antes del MWC

#ConflictMinerals

7

04/02/2016

EuropaPress

Entidades contra el comercio ilegal de coltán se reúnen con
Colau y Romeva

#ConflictMinerals

8

04/02/2016

El Periódico

Barcelona acogerá experta en comercio ilegal del coltán días
antes del MWC

#ConflictMinerals

9

04/02/2016

Naciódigital

Barcelona acollirà una experta en comerç il·legal del coltan dies
abans de l'MWC

#ConflictMinerals

10

05/02/16

L'independent de Gràcia

Xerrada-Col·loqui sobre la Guerra a l'Orient Mitjà i la crisi dels
Refugiats

DDHH, Refugiats,
Activitats

11

05/02/2016

CatalunyaReligió.cat

Cent setanta persones participen en el sopar anual d'amics de
Justícia i Pau

Sopar de Justícia i
Pau

12

05/02/2016

El Periódico

Caddy Adzuba: "Los que planifican la guerra violan a las
mujeres y así ahorran munición"

#ConflictMinerals

13

09/02/2016

nuvol.com

Terribas i Adzuba: la força del quart poder

#ConflictMinerals

14

10/02/2016

20Minutos

Caddy Adzuba: el verdadero precio del Coltán

#ConflictMinerals

15

11/02/2016

El Periódico

Agenda de actividades gratis en Barcelona hoy jueves 11 de
febrero del 2016

DDH

16

11/02/2016

Catalunyadevreporter.com

III Fòrum Internacional: avaluació, premis i reflexions per a un
periodisme global

#ConflictMinerals

17

15/02/2016

LaFede.cat

Finalitza amb èxit el projecte Devreporter

#ConflictMinerals

18

16/02/2016

Portal d'Entitats de
Badalona

Els ##ConflictMinerals i Justícia i Pau a la setmana del III
Forum Internacional DevReporter

#ConflictMinerals

19

17/02/2016

La Vanguardia

“En mi país los ataques terroristas ocurren a diario"

#ConflictMinerals

20

19/02/2016

elvallenc.cat

Justícia i Pau de la Selva organitza una xerrada amb el doctor
Jaume Botey

Xerrada "Una
condemna global al
sistema"

21

20/02/2016

RNE

Minerals de sang, no al meu mòbil

#ConflictMinerals

22

23/02/2016

NacioDigital

El Mobile World Congress, d'esquena als minerals conflictius de
l'Àfrica

#ConflictMinerals

23

23/02/2016

La Vanguardia

Mobile Social Congres muestra faceta controvertida de la
industria telefónica

#ConflictMinerals

24

24/02/2016

El País

Viaje a la cuna del coltán, el corazón de los teléfonos
inteligentes

#ConflictMinerals

25

24/02/2016

Radio Okapi

Barcelone: débat sur l'origine des minerais utilisés dans les
téléphones mobiles

#ConflictMinerals

26

25/02/2016

La Directa

Social Mobile, telecomunicacions a la contra

#ConflictMinerals

27

02/03/2016

Naciódigital berguedà

Arcadi Oliveres parlarà de l'escola pública aquest dimecres a
Berga

Educació pública

28

02/03/2016

yancuic.com

Periodista congoleña llama a poner fin a la violencia en su país

#ConflictMinerals

29

02/03/2016

El Punt Avui

Mentors per a reclusos que surten del penal

Comissió presons

30

02/03/2016

FLAMA, Agència Cristiana de
Notícies

Badalona organitza una jornada solidària per ajudar els
refugiats que arriben a Europa

31

07/03/2016

Lliureimillor.cat

Badalona solidària amb Proactiva Open Arms

32

08/03/2016

Catalunyareligió.cat

Dissabte, jornada 'Badalona solidària amb Proactiva Open Arms'

Refugiats i drets
humans
Refugiats i drets
humans
Refugiats i drets
humans

33

13/03/2016

Lliureimillor.cat

"Desobediència catalana pels refugiats", per Enric Duran

Refugiats i drets
humans

34

16/03/2016

LaVanguardia

Entidades sociales de la Iglesia recogen firmas contra las
devoluciones de refugiados de la UE

Refugiats i drets
humans

35

17/03/2016

LaVanguardia Madrid

Organizaciones de la Iglesia entregan 33.218 firmas para pedir
la protección de los refugiados

Drets humans i
refugiats

36

17/03/2016

NoticiasPositivas

33.218 personas piden protección y acogida en Europa ¡ya!

Refugiats i drets
humans

37

19/03/2016

Diari de Terrassa

“En muchos casos, la cárcel es el reflejo de nuestra sociedad”
Xavier Badia

Voluntariat
penitenciari

38

22/03/2016

La Gaceta

"La preocupación por la seguridad de Europa es legítima"

Refugiats i drets
humans

39

29/03/2016

Ràdio Estel

"L'arribada dels refugiats"

Refugiats i drets
humans (Europa)

40

05/04/2016

BTV

"Ús de les pistoles Taser per part dels Mossos d'Esquadra"

Seguretat ciutadana

41

05/04/2016

xarxanet.org

"##ConflictMinerals, la campanya que mostra la relació entre
tecnologia i conflictes armats"

#ConflictMinerals

42

11/04/2016

FLAMA, Agència Cristiana de
Notícies

Deu anys de suport cristià als immigrants

Immigració i església

43

12/04/2016

El Punt Avui

"Justícia i Pau, en contra que l'exèrcit sigui a ExpoJove"

Educació i armes

44

12/04/2016

Make me Feed

"Justícia i Pau, en contra que l'exèrcit sigui a Expojove"

Educació i armes

45

12/04/2016

CatalunyaReligió.cat

"Justícia i Pau, en contra que l'exèrcit sigui a Expojove"

Educació i armes

46

12/04/2016

CatalunyaReligió.cat

Deu anys de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els
Immigrants

Immigració i església

47

13/04/2016

Murica.com

"Cuidar el planeta es una obligación", según Justícia y Paz

Jornadas Anuales,
Ecología y Ética

48

19/04/2016

HOAC | Hermandad Obrera
de Acción Católica

Diez años de trabajo de la "Plataforma de Entidades Cristianas
con los inmigrantes"

Immigració i església

49

19/04/2016

Radio Estel

La violència contra les dones

Tertúlia

50

22/04/2016

esglesiabarcelona.cat

"10 anys entonant alt i clar pels drets de l'immigrant"

Immigració i església

51

24/04/2016

CatalunyaReligió

52

24/02/2016

Canal Camp Notícies

53

27/04/2016

icipi.gencat.cat

"El ICIP participa en la delegació catalana en Buenaventura"

54

28/04/2016

www.tercerainformacion.es

"Activistas destapan, en la Junta de Accionistas, controvertidas
inversiones en armas de CaixaBank"

Drets Humans
Colombia
Campanya CaixaBanc
sense Armes

55

29/04/2016

Anunci del Cicle dels Dilluns dels Drets Humans

Dilluns DH

Deu anys amb els immigrants: "L'actitud del cor porta a
decisions concretes, inèdites i creatives"
Justícia i Pau apropa la tasca humanitària de Proactiva Open
Arms

56

29/04/2016

CanalCampNotícies.xiptv.cat

"Justícia i Pau apropa la tasca humanitària de Proactiva Open
Arms"

ProactivaOpenArms /
Refugiats

57

30/04/2016

Càrites Diocesana de
Terrassa

Practicar la justícia. Vetlla de pregària, organitzada
conjuntament amb Justícia i Pau

Esdeveniment
conjunt: pregària

58

30/04/2016

bisbatsolsona.cat

"Som comerç just i banca ètica/Justícia i Pau"

Comerç Just /
Concurs

59

03/05/2016

periodistadigital.com

"El acuerdo UE-Turquía supone "un cambio monumental en la
protección internacional de la Unión Europea"

Refugiats: Tractat
Turquia-UB

60

03/05/2016

turisme.elbaixllobregat.cat

"Festa de la Pau 2016 a Sant Just Desvern"

Acte conjunt sobre
refugiats

61

04/05/2016

periodistadigital.com

"Oración en la sede de la Acción Católica Nacional argentina"

Pregària: Argentina

62

05/05/2016

esglesiabarcelona.cat

"Jornada Catalano-Balear de Justícia i Pau 2016"

Jornada
catalaobalear

63

05/05/2016

populartvcantabria.com

"Entidades de la Iglesia piden a europarlamentarios la anulación
del acuerdo UE-Turquía"

Refugiats / Acord
Turquia-UE

64

06/05/2016

arquebisbattarragona.cat

"Sopar-col·loqui de Justícia i Pau"

Sopar de Justícia i
Pau Tarragona

65

09/05/2016

radioestel.cat

Xavier Badia: "Les persones no ens fem càrrec de com és
d'important el nostre paper en el procès de reinserció"

Persones
excarcerades

66

10/05/2016

Catalunyareligio.cat

"XVIIIè Simposi de la Fundació Claret, Justícia i Pau, i el Grup
Sant Jordi"

67

08/05/2016

CatalunyaCristiana

La regulació jurídia del fet religiós

68

12/05/2016

ReligiónDigital

¿Estado aconfesional o laico?

XVIIIè Simposi de la
Fundació Claret
XVIII Simposi
Fundació Claret
XVIIIè Simposi de la
Fundació Claret

69

maig

Catalunya Cristiana

70

maig

FLAMA, Agència Cristiana de
Notícies

71

14/05/2016

Diario de Cadiz

72

14/05/2016

La Vanguardia

73

15/05/2016

Cadena SER

Sobre els deu anys de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb la
immugració
"XVIIIè Simposi de la Fundació Claret, Justícia i Pau, i el Grup
Sant Jordi"
El 15-M persiste en movimientos sociales y nuevas políticas
cinco años después
El 15M persiste en movimientos sociales y nuevas políticas
cinco años después
De la Spanish Revolution a la Nuit Debout: la senda política del
15-M

Immigració i església

15-M
15-M
15-M

El 15-M cumple cinco años a caballo entre las calles y las
instituciones

74

15/05/2016

Notícias de Gipuzkoa

15-M

75

17/05/2016

Radio Estel

76

22/05/2016

Lliureimillor.cat

Jornada Catalano-Balear de Justícia i Pau 2016

77

22/05/2016

Full Dominical Església
Barcelona

Jornada Catalano-Balear de Justícia i Pau 2016

78

23/05/2016

EsglésiaBarcelona

Jornada Catalano-Balear de Justícia i Pau 2016

79

24/05/2016

Delegació Diocesana
d'Apostolat Seglar

Jornada Catalano-Balear de Justícia i Pau 2016

80

30/05/2016

Catalunyareligio.cat

Controvèrsia sobre l’austeritat a l’ombra de la 'Laudato Si’'

81

19/06/2016

heraldo.es

Varios miles de personas marchan en Barcelona en solidaridad
con los refugiados

Manifestació
refugiats

82

23/06/2016

Catalunyareligio.cat

Justícia i Pau: "La política no hauria de ser lloc de confrontació
sinó de diàleg"

Eleccions

83

07/07/2016

nouscatalans.cat

Tenir la nacionalitat espanyola surt car i és difícil'

Nacionalitat
espanyola

84

10/07/2016

arquebisbattarragona.cat

Sopar-col·loqui de Justícia i Pau

Sopar-col·loqui de
Justícia i Pau

85

14/07/2016

Ràdio Estel

86

25/08/2016

diaridegirona.cat

Justícia i Pau de Girona s'uneix al dol en la mort de Narcís-Jordi
Aragó

Memòria a NarcísJordi Aragó

87

25/08/2016

El salmón contracorriente

El publicitario compromiso social de CaixaBank

Campanya CaixaBanc
sense Armes

88

29/08/2016

xarxanet.org

Cicle de conferències per reflexionar i debatre sobre les
qüestions que vulneren els drets humans a casa nostra i arreu
del món.

Dilluns DH

89

16/09/2016

Lliureimillor.cat

Nou cicle dels ‘Dilluns dels drets humans’ de Justícia i Pau

Dilluns DH

90

18/09/2016

El País

Kabila se quiere perpetuar en Congo

#ConflictMinerals

91

20/09/2016

La Vanguardia

El economista Arcadi Oliveres, premio Memorial Àlex Seglers

92

20/09/2016

catalunyaregió.cat

El Departament de Justícia distingeix la tasca social de Justícia i
Pau a les presons

Activitat "Cap a una
ecologia integral"

Migracions

Memorial Àlex
Seglers
Justícia i Pau
reconeixement

Alberto Garzón abre el curso de verano sobre Derechos
Humanos de la ULE

93

20/09/2016

ileon.com

94
95

20/09/2016

Ràdio Estel

21/09/2016

Ràdio Estel

La Tria

96

22/09/2016

Inese

DKV suma siete años consecutivos acreditada con el sello ético
EthSi

Empresas y ética

97

23/09/2016

Generalitat de Catalunya

Justícia distingeix més de 80 persones i entitats vinculades amb
l'àmbit penitenciari

Justícia i Pau
reconeixement

98

23/09/2016

VilaWeb

Mundó marca com a prioritat “la reivindicació del paper social”
dels treballadors de les presons

Justícia i Pau
reconeixement

99

26/09/2016

CatalunyaReligió.cat

Justícia i Pau celebra que "el diàleg i el compromís prevalguin"
en l'acord de pau de Colòmbia

Procés de pau a
Colòmbia

100 27/09/2016

Xarxanet.org

La Generalitat distingeix Justícia i Pau per la seva tasca en
l'àmbit penitenciari

101 28/09/2016

Ràdio Estel

Justícia i Pau
reconeixement
Procés de pau a
Colòmbia

102 03/10/2016

Diari de girona

Justícia i Pau aplaudeix els acords de pau de Colòmbia

Procés de pau a
Colòmbia

103 04/10/2016

Cáritas

7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente: Las
organizaciones de Iglesia salen a la calle en más de 40 ciudades
españolas para reivindicar un trabajo decente para todos

Jornada Treball
decent

104 06/10/2016

catalunyareligió.cat

El cicle “Els dilluns dels Drets Humans” comença amb el TIPP

Dilluns DH

105 09/10/2016

e-noticies.cat

Oliveres: "Som un país poruc"

Referèndum a
Catalunya

106 10/10/2016

Diari de girona

Càritas, Justícia i Pau i la Pastoral Obrera també reclamen
treball decent

Jornada Treball
decent

107 13/10/2016

Catalunya Religió

Entitats socials d’Església pel treball decent

108 13/10/2016

Estris.cat

109 14/10/2016

Lliureimillor.cat

110 27/10/2016

Ràdio Estel

111 02/11/2016

Ràdio Estel

http://www.estris.cat/ca/notices/2016/10/per-que-anem-aveure-persones-empresonades-879.php
Declaració de Justícia i Pau Europa sobre la UE, a la qual
reclama més responsabilitat i solidaritat

Drets Humans

Jornada Treball
decent
Voluntariat
penitenciari
Justícia i Pau Europa
Memòria Històrica
Sortides al procés
català

112 02/11/2016

Canal Camp

SEGELL SELVATÀ: Justícia i Pau

Justícia i Pau

113 02/11/2016

Bisbat Solsona

Conferència de Justícia i Pau a Cervera

#ConflictMinerals

114 03/11/2016

El País

Mujica está en el Vaticano y el sábado asistirá a una audiencia
con el Papa

Papa Francesc

115 03/11/2016

Agencia SIC

Campaña «Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza» para
Adviento y Navidad

Campaña nadal
Esglésies

116 05/11/2016

La Vanguardia

Cuixart llama a la "unidad de acción" ante los "ataques del
Estado"

Òmnium Cultural

117 05/11/2016

Ràdio Estel

118 11/11/2016

Lliureimillor.cat

Justícia i Pau recomana el ‘Salvados’ d’avui de Jordi Évole sobre
els ‘minerals de sang’

#ConflictMinerals

119 14/11/2016

Plataforma Unitària Contra
les Violències de Gènere

Violència contra les dones. Com eradicar aquesta xacra global?
- Dilluns dels Drets Humans

Dilluns DH

120 14/11/2016

Eldiario.es

¿Cómo evitar comprar móviles con 'minerales de sangre'?

#ConflictMinerals

121 17/11/2016

EsglésiaBarcelona

Com eradicar la violència masclista?

Dilluns DH

122 18/11/2016

Diari El Vallenc

Setena encesa d'espelmes pels refugiats a la Selva

crisi de refugiats

123 09/12/2016

diaridegirona.cat

Justícia i Pau a Girona i la Coordinadora d'ONG reflexionen
sobre els refugiats

crisi de refugiats

124 11/12/2016

Catalunyareligio.cat

Justícia i Pau a Girona i la Coordinadora d'ONG reflexionen
sobre els refugiats

crisi de refugiats

125 11/12/2016

xarxanet.org

Taula Rodona "Dones i Islam a Catalunya"

Islam a Catalunya

Justícia i Pau

18/2/2016

Justícia i Pau farà un homenatge al militar i pacifista Pepo Delàs  Diari de Girona

Fem servir "cookies" pròpies i de tercers per elaborar informació estadística i mostrarli continguts, serveis i publicitat personalitzada a través
de l'anàlisi de la seva navegació. Si continua navegant accepta el seu ús. Més informació i canvi de configuración.
Hemeroteca

Subscriute

Classificats

Diumenge, 31 gener 2016

Cartellera

TV

Trànsit

Girona
17 / 6º

Menú

Local

Menú principal

Més Notícies
Girona

Esports

Comarques

Economia

L'Alt Empordà

La Selva

Opinió

Oci

Tendències

El Baix Empordà

L'Ultima del dia

Figueres
17 / 8º

Comunitat
Agenda

Identifica't o Registra't

Multimèdia

Girona FC

+UDG

Blanes
14 / 6º

Serveis

Menú principal

Diari de Girona » Comarques

0

197

Comarques

Justícia i Pau farà un homenatge al militar i
pacifista Pepo Delàs
Mon Marquès el recorda com una persona oberta, sincera i irònica, que tenia una visió diferent del que havia de ser
l'exèrcit
01.02.2016 | 07:11

Xavier Garcia Albiol, en una imatge d'arxiu al Parlament

Albiol (PP) avisa Puigdemont que
«posa en risc» l´autogovern si
desobeeix el Constitucional

GIRONA | L.FANALS Justícia i Pau clourà els
actes del seu 40è aniversari el proper dijous, 4
de febrer, amb un homenatge al militar i pacifista
Pepo Delàs, antic director de l'entitat. L'acte, que
es farà a les set de la tarda a la Casa de la
Cultura, comptarà amb Pere Ortega, president
del Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs; Pepe
Beunza, primer objector de consciència no
violent; i Mon Marquès, de Justícia i Pau.

Comentar

Creu que el president no ha d'estar «per fer gracietes»

Llagostera celebra els 25 anys
del pavelló batejantlo amb el
nom de Josep Mir

Delàs, al centre, en una jornada de Justícia i Pau a Arbúcies.
Delàs va néixer a Barcelona el 1942. Es va
justícia i pau
formar a l'Acadèmia Militar de Saragossa i va
treballar per la regneració de l'exèrcit espanyol
des de dins durant l'època franquista. Va participar en la creació de la Unió Militar Democràtica (UMD)
en la clandestinitat i va estar exiliat a França. Al cap d'un temps va poder tornar a Espanya encara com
a militar en actiu, i aquí va fer campanya contra la integració a l'OTAN. L'any 1985, quan tenia el grau
de tinent coronel, va passar a la reserva i es va dedicar a lluitar a favor de causes pacificistes i socials.

Malgrat la seva formació militar, Delàs va ser un ferm defensor de la democràcia i el pacifisme. A finals
dels anys 80, ell i la seva família es van instal·lar a Girona, a les casernes. "Va penjar al balcó un
cartell on deia NO a l'Otan", recorda Marquès. Tot i això, el seu caràcter obert i sincer li va fer guanyar
de seguida amics a la ciutat, tant entre els militars com entre la resta. "Tenia un sentit de l'humor irònic
i amb ell es podia parlar de tot. Era un cristià convençut, i l'Església que hi havia el preocupava molt",
assenyala Marquès.
Poc a poc, Delàs es va anar implicant en els moviments socials i pacifistes de la ciutat. Va ser director
de Justícia i Pau a Girona des de principis de 1989 fins a mitjans del 1995, tot i que continuaria vinculat
a l'entitat fins a la seva mort, el 13 de febrer de 1999. "Ens anava molt bé perquè, com que ell era
militar, tenia una visió de l'exèrcit i l'armament molt diferent a la nostra, i ens ajudava a entendre
moltes coses perquè les coneixia de primera mà", recorda Marquès. Però, com va poder un militar
convertirse en director de Justícia i Pau? "La seva visió dels militars no coincidia amb el que l'exèrcit
havia estat fins llavors. Ell pensava que, en un estat democràtic, l'exèrcit havia de tenir un paper
diferent", assenyala Marquès.
Delàs va participar activament en campanyes contra el comerç d'armes, contra la Guerra del Golf,
contra la xenòfobia en la Guerra dels Balcans i contra el genocidi de Rwanda i l'oblit d'Àfrica, així com
l'assassinat de Quim Vallmajó. També va promoure la intercuturalitat durant els Jocs Olímpics de
Barcelona 92, va impulsar la campanya del 0,7% i va participar en nombrosos actes sobre cooperació i
desenvolupament. També va involucrarse activament en la campanya a favor de l'objecció fiscal.

Llagostera va commemorar el dimarts
el 25è aniversari del pavelló municipal
d'Esports, on hi va...

Cacen dos conductors bala, un
circulant a 208 km/hora per l
´AP7 a Sant Julià
L'altre vehicle anava a 170 km/h per
l'A26 a Sant Ferriol S'enfronten a
multes de 500 € i 6...

Oposició de CCOO i la Fapac
al tancament de grups de P3

La comunitat educativa en alerta per la
possibilitat que Ensenyament tanqui
línies per la...

França decideix allargar tres
mesos més els controls a les
fronteres

Hi ha camions que acumulen retards
de fins a dues hores, provocant que els
xòfers superin el màxim...

Els controls a la frontera
forcen alguns camioners a
parar mig dia pel tacògraf

El turisme d'estades curtes,
l'extracomunitari i els treballadors
transfronterers també han quedat...
Totes les notícies de Comarques

Va ser fundador de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès i també va impulsar
la Coordinadora d'ONG Solidàries, a qui representaria en el Consell Municipal de Cooperació des dels
seus inicis. També va ser director de programes, sotspresident i patró de la Fundació Ser.gi entre els
anys 1992 i 1999 i va impulsar les planes de "Solidaritat i cooperació" d'El Punt i Presència. Finalment,
també va ser fundador de l'Associació Comunitària Antisida (ACAS) a Girona i va promoure l'Ateneu
Juvenil i Naturalista. També va rebre els premis Sant Fèlix del Bisbat i Ferrer Eguizàbal del Col·legi de
Periodistes.
Compartir a Facebook
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CONGRESO MÓVILES

Mobile Social Congres muestra faceta
controvertida de la industria telefónica
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Barcelona, 23 feb (EFE). La ONG Setem Catalunya ha organizado
hoy el Mobile Social Congress como alternativa al Mobile World
Congress que se está celebrando en Barcelona esta semana con el
objetivo de mostrar "las caras controvertidas de la industria de los
teléfonos móviles".
El evento ha ofrecido distintas charlas para explicar los impactos
sociales y medioambientales de la producción de teléfonos
inteligentes y dispositivos tecnológicos en los países en vías de
desarrollo, donde las grandes marcas se aprovechan de una
legislación menos restrictiva para obtener mayores beneficios.
Los coloquios han informado sobre cómo estos impactos se
producen desde el primer eslabón de la cadena de producción: la
extracción de los materiales componentes de los móviles, como el
cobalto, que en muchos casos realizan niños, según ha denunciado
Amnistía Internacional en base a un informe publicado por la propia
organización la semana pasada.
Amnistía Internacional ha explicado que para la investigación
fueron entrevistados numerosos mineros artesanales de la República
Democrática del Congo, quienes manifestaron que "la exposición al
polvo les causa graves problemas de respiración" pero, pese a ello,
el gobierno no les ofrece ninguna protección y, además, estos
trabajadores "reciben un sueldo de entre uno y dos euros al día".
Además, la Red de Entidades para la República Democrática del
Congo ha alertado sobre la relación existente entre el comercio de
http://www.lavanguardia.com/vida/20160223/302380467211/mobilesocialcongresmuestrafacetacontrovertidadelaindustriatelefonica.html
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los minerales utilizados en los móviles y los grupos armados que
participan en la Guerra del Congo, que controlan las minas para
financiar así su implicación en el conflicto.
Por otro lado, la responsable de campañas de Setem Catalunya,
Alba Trepat, ha expuesto las múltiples vulneraciones de los
derechos laborales que se producen en las plantas de fabricación
asiáticas, donde, por ejemplo, "los trabajadores utilizan productos
cancerígenos sin la protección adecuada, exponiéndose a graves
problemas de salud como la leucemia, la esclerosis o
malformaciones en los fetos".
Trepat ha explicado que las personas que intentan sindicarse son
perseguidas y ha apuntado que "en los países asiáticos la afiliación
a sindicatos es de solo el 3,5%, una cifra que baja incluso hasta el
1% en el caso de Samsung, que se caracteriza por aplicar estrictas
políticas para evitar este hecho, como son amenazas o agresiones".
Setem ha alertado también de que se han registrado jornadas de
trabajo de hasta 84 horas semanales, mientras que el máximo
establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es
de 48 horas, y ha ensalzado a Electronics Watch, un servicio de
monitorización independiente sobre las condiciones laborales en las
fábricas que pretende involucrar el sector público europeo.
La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha advertido sobre
el crecimiento de los residuos electrónicos generados tanto por la
carrera del desarrollo tecnológico como por el consumismo de la
sociedad, que han hecho surgir vertederos incontrolados en distintos
países africanos que perjudican a las comunidades locales.
Las cooperativas Eticom y Fairphone han presentado sus productos
como alternativas a los oligopolios de las grandes multinacionales,
ofreciendo móviles que intentan asegurar la justicia en todas las
fases de la cadena de producción.
Para conseguirlo, Fairphone, por ejemplo, colabora con los
sindicatos asiáticos y recupera teléfonos de los vertederos de Ghana
para fabricar los nuevos dispositivos, aminorando así el impacto
http://www.lavanguardia.com/vida/20160223/302380467211/mobilesocialcongresmuestrafacetacontrovertidadelaindustriatelefonica.html
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tanto ambiental como social.
Además de las conferencias, el Mobile Social Congress ha
proyectado tres documentales sobre los aspectos desconocidos de la
producción de móviles y ha contado con la presencia de distintas
entidades colaboradoras, como Justícia i Pau o Pangea, que han
respondido a las dudas de los asistentes. EFE

http://www.lavanguardia.com/vida/20160223/302380467211/mobilesocialcongresmuestrafacetacontrovertidadelaindustriatelefonica.html
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Nació Digital: El Mobile World Congress, d'esquena als
minerals conflictius de l'Àfrica
La periodista congolesa, Nadine Fula, lamenta que el conflicte al seu país no
estigui a "l'agenda del MWC"
Les administracions estudien normes per garantir la "traçabilitat" dels materials
utilitzats per fabricar mòbils

Miners de coure a Kolwezi, a la República Democràtica del Congo | Fairphone
De Kinshasa a Barcelona hi ha uns 5.000 quilòmetres. Aquesta distància des de la capital de la
República Democràtica (RD) del Congo és la que aquest cap de setmana ha recorregut Nadine Fula,
periodista de Radio Okapi, per "veure i escoltar" el que dóna de sí el Mobile World Congres (MWC)
de Barcelona i retransmetreho a la gent del seu país.
A l'est de la RD del Congo, prop de la frontera amb Ruanda i Burundi, les regions d'Ituri i Kivu estan
immerses en un conflicte armat en el qual l'extracció de minerals utilitzats per fabricar mòbils hi té
una forta implicació. Es calcula que en aquesta zona hi ha al voltant del 80% de les reserves
mundials de coltan, un mineral la demanda del qual s'ha disparat en els últims anys amb l'auge de
l'electrònica. Les milícies armades presents al territori aprofiten l'extracció d'aquest mineral, l'estany,
el tungstè i l'or, també presents al ric subsòl congolès, per finançarse. Per això, controlen mines i
treballadors sotmesos a la seva explotació.
Des d'Estats Units, la DoddFrank Act o "Llei Obama", com és coneguda a l'Àfrica central, va ser un
primer intent de lluitar contra l'origen conflictiu dels minerals mitjançant un sistema de certificació
http://www.naciodigital.cat/noticia/103731/mobile/world/congress/esquena/minerals/conflictius/africa

1/4

23/2/2016

Nació Digital: El Mobile World Congress, d'esquena als minerals conflictius de l'Àfrica

obligatori per a les empreses estatunidenques. Però no va ser suficient. De fet, només va paralitzar
durant un temps el mercat dels minerals al Congo, com explica Fula.
Per aquest motiu, i davant d'aquestes dificultats, la periodista congolesa assegura que li agradaria
que les empreses assistents a la trobada internacional del món dels mòbils tractessin temes com
l'obligació de seguir la cadena de traçabilitat dels minerals per assegurar que no s'obtenen en
condicions de violació dels drets humans. "No he vist aquest tema a l'agenda del MWC", remarca,
tanmateix.
La "traçabilitat" arriba al Parlament Europeu
Des de Catalunya, l'entitat Justícia i Pau promou la campanya #conflictminerals. Un dels seus
membres, Miquel Àngel Prieto, declara que la iniciativa aprofita "el moment que s'està vivint a nivell
d'institucions europees". Concretament, el Parlament Europeu va plantejar el maig passat i per
"primera vegada" regular la importació de minerals extrets en zones de conflicte, fet que afectaria a
més de 800.000 companyies europees.
Aquesta regulació està en fase de discussió des de l'1 de febrer entre el propi Parlament Europeu, la
Comissió i el Consell de la Unió Europea. De moment, el projecte de la norma s'aplicaria als minerals
del coltan, l'estany, els tungstè i l'or, requerint que els productes que els incorporin passin per un
procés que vagi més enllà de la certificació, de manera que sigui possible garantir la traçabilitat del
seu origen.
"La norma europea supera la 'Llei Obama", ja que, com explica Prieto, "les empreses han de
demostrar que han pres mesures per demanar informació en cada fase del cicle productiu". "El fet
que l'empresa es mobilitzi en la demanda d'informació i sensibilització als proveïdors, farà que el
canvi, tard o aviat, sigui possible", afegeix.
D'altra banda, la seva petició de crear "un espai de reflexió i discussió sobre com les empreses
poden contribuir a evitar la violació de drets humans" sempre ha tingut les "portes tancades" al
Mobile. "És una demanda que hem fet al MWC a través d'una fundació en la que participa
l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol", detalla Prieto.
Es tracta de la Fundació World Mobile Capital Barcelona que, segons el membre de Justícia i Pau,
"s'ha centrat en afavorir un teixit empresarial sobre la base del mòbil i afavorir l'entrada dels
dispositius en àmbits com l'educació o la sanitat". A pesar d'això, el consistori barceloní ha fet passos
a favor de solucionar el problema dels minerals conflictius. En aquest sentit, Prieto destaca l'anunci
d'adhesió de l'Ajuntament a l'observatori Electronics Watch per incloure una "clàusula de traçabilitat"
en els seus proveïdors de tecnologia i la realització d'una prova pilot per introduir telèfons de comerç
just.
Fairphone, una alternativa al sistema
http://www.naciodigital.cat/noticia/103731/mobile/world/congress/esquena/minerals/conflictius/africa
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Un dels models que podria incorporar l'Ajuntament de Barcelona, segons va anunciar, seria
el Fairphone. Miquel Ballester és responsable de Producte i d'Innovació d'aquesta empresa dels
Països Baixos ubicada a Amsterdam i, com explica per a NacióDigital, "avui en dia és impossible
controlar els 30 materials que es fan servir per fabricar un mòbil però pas a pas anem fent feina".
"Tenim un model molt transparent on expliquem quines coses són possibles i quines no ho són per a
nosaltres", afegeix.
Tot i que part de les accions empreses per Fairphone van en la direcció de fabricar un mòbil que
suposi una alternativa de comerç just, en bona mesura l'activitat d'aquesta empresa també passa
per la difusió de la problemàtica. "Una ONG faria una investigació i trauria un informe", assegura
Ballester, mentre que el seu enfocament és més "pràctic" fabricant un producte que arriba a uns
consumidors i posa el problema dels minerals conflictius en l'agenda política i mediàtica.
Els minerals conflictius, presents en diversos components electrònicsColumbitatantalita
Més conegut a l'Àfrica central com a coltan. De la columbita s’obté el niobi i de la tantalita el tàntal,
que és un metall molt mal·leable i bon conductor de l’electricitat i la calor, amb una alta resistència a
la corrosió. Per aquesta raó és clau en multitud de components, inclosos circuits, condensadors,
lents i discs durs.
Cassiterita (òxid d’estany)
És el mineral del qual s’obté l’estany, un metall altament resistent a la corrosió freqüentment utilitzat
en les soldadures dels aparells electrònics.
Wolframita
És el mineral del tungstè, fàcil de trobar a elèctrodes i antenes de contacte.
Or
És un metall preciós que a més de les seves aplicacions ornamentals, és valorat per la seva
conductivitat i alta resistència a la corrosió, motiu pel qual connectors i recobriments amb or estan
freqüentment presents en aparells electrònics, incloenthi telèfons mòbils, tauletes o televisors.

http://www.naciodigital.cat/noticia/103731/mobile/world/congress/esquena/minerals/conflictius/africa
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Tungstè de Ruanda, a l'est de la República Democràtica del Congo. Foto: Fairphone

http://www.naciodigital.cat/noticia/103731/mobile/world/congress/esquena/minerals/conflictius/africa
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Mentors per a reclusos que surten del
penal
S'engega un experiment en què 150 exinterns rebran el suport d'un
voluntari
S'espera reduir-ne la reincidència
Mayte Piulachs - barcelona
De la presó a la comunitat és el nom del programa experimental de reintegració social
de persones empresonades amb risc de reincidència que s'engega aquest mes a les
presons catalanes. Els investigadors de l'assaig, Josep Cid Moliné, professor de
criminologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Antonio Andrés Pueyo,
catedràtic de psicologia de la Universitat de Barcelona (UB), van presentar ahir els
desafiaments i objectius d'aquesta recerca innovadora en el seu disseny i perquè alhora
compta amb entitats del tercer sector.
En aquest pla experimental, impulsat per RecerCaixa i amb el vistiplau del Departament
de Justícia, s'han seleccionat 300 reclusos entre totes les presons catalanes, que en els
mesos vinents han de sortir-ne. Alguns han gaudit de permisos i d'altres, no, perquè no
es consideren rehabilitats. Del total, la meitat tindrà durant un any un mentor, que és
una persona voluntària, vinculada a una de les set ONG implicades en el projecte, la
qual ha estat formada, i els altres 150 reclusos no tindran cap suport de la comunitat.
Tots ells seran estudiats fins al 2017 per analitzar la seva reinserció a la societat i quan
temps triguen a delinquir o en desisteixen.
Cid va detallar que el desistiment d'una persona a tornar delinquir es fonamenta en tres
factors: l'extern, com ara el reclam familiar o la parella; l'intern, de la mateixa persona, i
el suport social. “Són tres marcs teòrics, tres camins a tenir en compte a per redefinir els
programes de reinserció”, va afirmar Cid. Pueyo va afegir-hi: “Teòricament sabem que
el desistiment a delinquir s'assoleix amb inclusió social. Els resultats són limitats. Amb
l'experiment volem saber-ho sense biaixos.”
El pis de Figueres
L'objectiu és constatar dues premisses: amb suport social, la persona que surt de la presó
no reincideix o ho fa més tard i la seva reinserció social és satisfactòria. El treball i els
tractaments dins la presó són clau també, van insistir. “Alguns dels reclusos s'han ofert
ja a ser mentors d'altres”, deien els investigadors. I és que si es demostra que
l'acompanyament social és eficaç serà clau per assolir que cada persona que ha estat a la
presó tingui un pla de reintegració. La taxa de reincidència penitenciària a Catalunya
l'any 2014 se situava en el 30%, deu punt menys que al 2008, fet motivat per la
disminució de la delinqüència, afegit a la millora de la classificació i dels tractaments. I
dels reincidents, un 65% ho fa el primer any, segons l'estudi. Les associacions

implicades són Andròmines, VAS, Fundació Autònoma Solidària, Justícia i Pau, Cedre,
Coordinadora contra la Marginació de Cornellà i Apip-Acam.
En la sessió, Sergi Fortià, de la cooperativa Suara, va explicar l'experiència, iniciada el
2014, amb un pis per a reclusos sense recursos perquè puguin tenir permisos. “Els
acompanyem, no fem treball assistencial, i cal més coordinació amb els treballadors
socials”, va explicar.
LA XIFRA
300
exreclusos
de penals catalans seleccionats: 150 tindran mentor i 150, no, per veure la seva
reincidència i reinserció.

Badalona organitza una jornada solidària per ajudar els refugiats que arriben a Europa
02/03/2016 - Redacció

Justícia i Pau Badalona organitza, en el marc de la crisi dels refugiats en la seva arribada a Europa,
la Jornada "Badalona solidària amb Proactiva Open Arms". Així, el Club Natació Badalona acollirà,
el dissabte 12 de març a les 11.00 h, una conferència amb Òscar Camps, president de l'ONG
Proactiva Open Arms; Francesc Oliveras, capità del vaixell Dignity de Metges sense Fronteres, i
Àngel Miret, membre de Justícia i Pau i expert en matèria d’immigració i refugiats.

A més a més, la conferència comptarà amb una connexió via skype amb voluntaris que es troben a
l'illa de Lesbos (Grècia), així com amb una exposició del material que els socorristes fan servir en la
seva activitat a l'illa. La jornada es clourà amb un dinar solidari a les 14.00 h.

Proactiva Open Arms
És una ONG de Badalona que es dedica a salvar vides al mar. La missió de Proactiva Open Arms
compleix cinc mesos a l'Egeu. Gràcies al suport de molta gent s'han recollit 319.817 euros i se
n'han gastat 153.720 €. Aquest fet ha permès obrir una segona base d'operacions a Tsonia
(Lesbos), on hi ha la 3a embarcació. Les difícils condicions meteorològiques i marítimes de l'hivern
a l'Egeu fan necessari tenir un equip ampli de grans professionals i els màxims recursos disponibles
per intervenir davant de qualsevol emergència.
Des de l'1 de gener de 2016 fins ara han aconseguit recollir 4487 donatius.

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.

Las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados y migrantes recogen
firmas con una campaña 'on line' para reclamar al Gobierno español su oposición a ratificar el
principio de acuerdo entre la UE y Turquía para devolver a territorio turco los refugiados que
llegan a Europa a través de la frontera este.
16/03/2016 14:07
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS) LA VANGUARDIA
Las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados y migrantes recogen
firmas con una campaña 'on line' para reclamar al Gobierno español su oposición a ratificar el
principio de acuerdo entre la UE y Turquía para devolver a territorio turco los refugiados que
llegan a Europa a través de la frontera este.
En un comunicado este miércoles, Càritas ha explicado que este plan, que se debatirá en la
reunión del Consejo Europeo este jueves y viernes, supone llevar a cabo devoluciones
colectivas y tratar a las personas que huyen de la guerra "como monedas de cambio", y
vulnera los derechos humanos y el estado de derecho de Europa.
El texto aprobado estipula que por cada persona siria devuelta a Turquía se trasladará una
persona siria desde este país a Europa, pero "el cuando y el cómo de esta reubicación son
cuestiones absolutamente inciertas", han explicado.
Ante esta situación, las entidades impulsoras han pedido al Gobierno español "hospitalidad en
lugar de hostilidad", y han exigido al Consejo de la UE la protección de migrantes y refugiados,
en vez de medidas que fomentan el miedo y el rechazo.
La Conferencia Española de Religiosos (Confer), el Sector Social de la Companyia de Jesús y
Justícia i Pau han creado la iniciativa en la web 'http://www.hospitalidad.es/firma-no-acuerdoue-turquia/', junto a Càritas.
http://www.lavanguardia.com/vida/20160316/40475411601/entidades-sociales-de-la-iglesiarecogen-firmas-contra-las-devoluciones-de-refugiados-de-la-ue.html

Organizaciones de la Iglesia entregan
33.218 firmas para pedir la protección de
los refugiados
Representantes de Cáritas, la Confederación Española de Religiosos (Confer), el Sector
Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz han entregado este jueves en la sede del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación las 33.218 firmas en apoyo a los
refugiados.
17/03/2016 12:59 | Actualizado a 17/03/2016 12:59
MADRID, 17 (EUROPA PRESS) – LA VANGUARDIA
Representantes de Cáritas, la Confederación Española de Religiosos (Confer), el Sector
Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz han entregado este jueves en la sede del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación las 33.218 firmas en apoyo a los
refugiados.
Las firmas forman parte de una campaña viral que, bajo el lema 'Tenemos 72 horas para
actuar', se puso en marcha el lunes para pedir al Gobierno español protección y acogida
en Europa a los migrantes y refugiados, y manifestar su rechazo al principio de acuerdo
entre la Unión Europea y Turquía que se debate este jueves en la reunión del Consejo
Europeo.
En opinión de las organizaciones que han promovido la iniciativa, el resultado de la
campaña "demuestra la solidaridad de la sociedad española ante el drama de las
personas migrantes y refugiadas, y la indignación ciudadana con la respuesta europea".
Por ese motivo, las entidades de la Iglesia han manifestado su satisfacción porque "esta
movilización popular haya impulsado" el acuerdo entre el Gobierno y los grupos
parlamentarios. "Es un hecho muy positivo que todas las fuerzas políticas hayan sido
sensibles al clamoroso rechazo al principio de acuerdo manifestado por la ciudadanía y
numerosas instituciones", han explicado las organizaciones en una nota de prensa.
Cáritas, Confer, el sector social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz instan al
Gobierno a que lidere en el seno del Consejo Europeo ante el conjunto de los países
miembros la postura española y no se produzca el cierre de fronteras externas de la UE,
se tramite
individualmente cada solicitud de asilo, se ofrezca mayor solidaridad
a los países europeos a donde están llegando la mayoría de los refugiados, así como con
los países limítrofes a los conflictos, se habilitan vías de acceso legal y seguro a Europa
y se establezca un nuevo sistema de distribución de la población refugiada en Europa.
Las cuatro entidades aseguran que se "mantendrán especialmente vigilantes para
asegurar que las medidas que se adopten en el Consejo Europeo no traicionen el acuerdo
alcanzado en el Congreso y se orienten, de manera efectiva, a impulsar unas políticas de
migración y refugio inspiradas en la protección y la acogida".

Terrassa
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XAVIER BADIA CARDÚS LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS, Y VOLUNTARIO PENITENCIARIO DE JUSTÍCIA I PAU

“En muchos casos, la cárcel
es el reflejo de nuestra sociedad”
Mercè Boladeras

T

ras jubilarse de las
aulas, Xavier Badia,
licenciado en Filosofía y Lletras, de 62
años, se incorporó a
la entidad Justícia i
Pau para trabajar como voluntario
en centros penitenciarios. Badia,
que participó en un ciclo de conferencias en la Escola Tecnos, explica en esta entrevista su experiencia
en la cárcel donde participa en programas formativos de actividades
artísticas.

Usted es voluntario de Justícia i
Pau en centros penitenciarios. ¿En
qué consiste su labor?
El objetivo de toda la red de voluntarios que trabajamos en estos centros es acompañar a unas personas
que, por diversas causas, están en
una situación de gran fragilidad y
que tienen derecho a una segunda,
tercera oportunidad. Están en prisión porque han cometido un delito, están pagando por lo que han
hecho, y tienen derecho a una rehabilitación. Nuestra tarea es contribuir a mejorar las condiciones para
su rehabilitación y posterior reinserción en la sociedad. Queremos
poner nuestra grano de arena para
humanizar un entorno muy hostil,
jerárquico y forzosamente represor.
Destacar aquellas cualidades buenas que todos tenemos, mejorar la
autoestima, etc. Y a la vez, queremos contribuir a sensibilizar a la
población respecto a la responsabilidad de la sociedad en cuanto a
la reinserción de las personas encarceladas. En muchos casos las

(
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cárceles son un reflejo de nuestra
sociedad, de la desigualdad, de la
fractura social y de la falta de oportunidades para sectores sociales en
riesgo de exclusión.

¿Hay muchos voluntarios?
Yo formo parte de un grupo de Justícia i Pau que integra a unos 45
voluntarios en la circunscripción
de Barcelona. No somos los únicos.
Nos sumamos a voluntarios de mu-

Xavier Badia, voluntario de la entidad Justícia i Pau, explicó su experiencia con los presos a los alumnos de la Escola Tecnos. NEBRIDI ARÓZTEGUI
chas otras entidades que también
hacen este tipo de labor. Precisamente en Terrassa hay un grupo de
Justícia i Pau muy activo, que lleva
a cabo principalmente su actividad
en el Hospital Penitenciario. Yo participo en un programa formativo en
el centro Lledoners sobre diferentes actividades artísticas que tiene
que ver con la pintura, fotografía,
cine, cerámica, expresión corporal,
etc. También me he incorporado al
grupo de voluntarios que hacen
acompañamiento personal a internos en el centro de Brians.

¿Cómo recuerda el primer día que
entró en la cárcel para desarrollar
su trabajo?
Los dos últimos años antes de jubilarme fui a dar clases en un centro
penitenciario. Con esto quiero decir que el primer día que entré fue
como profesional, no como voluntario. De todos modos sentí las mismas sensaciones. Tuve muchos
nervios y una fuerte impresión: entrar en un mundo desconocido, aislado, cerrado, hostil (el tópico de la
impresión de las puertas que se cierran detrás de ti son una realidad
bien presente), con temor de no
equivocarte, de no hacer ningún
mal paso; una gran inseguridad.
Después, el contacto con las personas (internos y trabajadores) te va
mostrando que allí hay vida, hay
sentimientos, dificultades y gestos
de humanidad.

¿Cómo vive el día a día?
La vida en un centro penitenciario
viene marcada por las paredes y las
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“Nuestro objetivo
es acompañar a
las personas que, por
diversas causas,
están en situación
de fragilidad y tienen
derecho a una nueva
oportunidad”
“El primer día que
entré en la prisión
tuve muchos nervios
y una fuerte
impresión. Después,
el contacto con los
reclusos te muestra
que allí hay vida”

rejas, el horario marcado y la rutina. Quien utilice el concepto demagógico de “mira como viven”, o bien
“tienen la vida solucionada”, y otros
comentarios más despectivos aún,
muestra un desconocimiento total
de esta realidad. Vivir entre paredes, entre rejas, es una experiencia
que no se lo deseo a nadie. Si además hablamos de largas condenas,
la realidad es que se puede dar una
gran erosión de la salud física y
mental. Y junto a ellos profesionales muy implicados y otros instalados en la superioridad. Es un mundo cerrado, formado por personas,
todas con su mochila, muchas de
ellas que han sido rebotadas de la
sociedad, algunas han vivido situaciones extremas o críticas, con gran
variedad de lenguas y culturas. Es
un mundo muy complejo y la acción penitenciaria es muy difícil.

¿Hay cosas a mejorar?

“La mejor prevención
del delito es un buen
sistema educativo,
que tienda a igualar
y no separar”
“Hay que tener
políticas de
integración social
y de lucha contra
el paro que sean
efectivas”

Por supuesto. Las cárceles cumplen
dos funciones principales: apartar
aquellas personas que han cometido un delito; y por otro lado, rehabilitar estas personas para que al
salir puedan reinsertarse en las mejores condiciones posibles. Creo
que el principal margen de mejora
se sitúa en este segundo objetivo.
Todo lo que sea mejorar las posibilidades reales de rehabilitación es
un beneficio para las propias personas y para la sociedad. Pero siempre digo que esto no es sólo incumbencia de la política penitenciaria
sino también del conjunto de las
políticas sociales. Es negativo que
la sociedad en su conjunto se de-

sentienda de la problemática de las
personas encarceladas y que no
quiera saber nada. Una persona
que sale de la cárcel tiene el estigma para siempre. Y la mejor prevención del delito es un buen sistema educativo, que tienda a igualar
y no separar (¿cómo es que aún tenemos una tasa de abandono escolar y de fracaso escolar tan elevado?), políticas sólidas de integración social, una lucha efectiva contra el paro y poner el acento en los
valores, entre otras cosas.

¿Porque decidió colaborar con Justíca i Pau en prisiones?
Toda persona tiene derecho a su
dignidad. Y creo que hay una atención a las personas más frágiles y
desvalidas. Entre estas están las
personas que cumplen condenas.
Justícia i Pau me ha ofrecido la posibilidad de trabajar con estas personas. Nuestra actividad no es solucionarles la vida, sino ayudarles,
y facilitarles herramientas para que
ellos mismos puedan salir adelante. Y si vuelven a tropezar, vuelta a
empezar.

Usted es profesor jubilado de las
aulas de secundaria. ¿Le ha ayudado su profesión en esta labor altruista?
Es evidente que sí. El trabajo de
profesor es el de ayudar a desarrollar capacidades y no siempre se
ven resultados a primera vista. Y en
el trabajo en las aulas, como en este
de voluntario que hago ahora, hay
un trabajo de acompañamiento
que es esencial. Z
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#ConflictMinerals, la campanya que mostra la relació
entre tecnologia i conflictes armats

Fer conèixer i sensibilitzar sobre la vulneració dels drets humans que el model de consum occidental
provoca són alguns dels objectius d’aquesta iniciativa liderada per Justícia i Pau.
1
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Autor: Rubén Escobar
Entitat redactora: iWith.org
La campanya #ConflictMinerals, promoguda i impulsada per Justícia i Pau, és una iniciativa que vol
impedir que els grups armats de zones de guerra es financin amb el comerç de minerals utilitzats
per a la tecnologia que Occident consumeix. D’aquesta manera, un dels objectius és donar veu i
informar sobre les connexions entre el nostre model de consum i la vulneració dels drets humans
en l’extracció de minerals com el coltan, el mineral d’estany, de tungstè o l’or, a països situats en
regions com l’Àfrica Subsahariana, l’Amèrica Llatina o el Sud-est Asiàtic.
Els Minerals de Conflicte són uns tipus de metalls que quan es vénen directament retroalimenten un
conflicte armat i perpetuen l’abús dels drets humans. Un informe del Consell de Seguretat de Nacions
Unides de gener de 2015, realitzat per un grup d’experts sobre la República Democràtica del
Congo, mostra com aquests minerals de conflicte alimenten guerres a l’est d’aquest país. Això és
degut al fet que que grups armats i l’exèrcit congolès tenen el control en la comercialització d’aquests
minerals i, per tant, els introdueixen en la cadena internacional de subministrament a les grans
marques.
Els objectius de la campanya
Sensibilitzar mitjançant un elaborat web informatiu i mobilitzar la ciutadania a favor del consum
responsable.
Arribar a les escoles mitjançant xerrades.
Establir vincles de col·laboració amb periodistes com Gemma Parellada, que va realitzar el
http://xarxanet.org/internacional/noticies/conflictminerals-la-campanya-que-mostra-la-relacio-entre-tecnologia-i
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reportatge “La guerra pels minerals maleïts” emesa a Món 3/24 i publicat al dossier Planeta del
Diari Ara, i que a més va guanyar el I Premi Devs Reporter.
Fer incidència política a través d’una llei obligatòria i eficaç per aturar els minerals de conflicte.
Investigació en zones d’extracció dels #ConflictMinerals.
A més de Justícia i Pau, hi ha 4 associacions que hi col·laboren: Solidaritat Castelldefels-Kasando, La
Bretxa, Justice et Paix francòfona de Bèlgica i Groupe d’Associations de Defense des Droits de
l’Homme et de La Paix (GADHOP) , amb seu al Kivu Nord (República Democràtica del Congo). La
campanya també ha rebut suport econòmic de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament i de l’Institut Català Internacional per a la Pau.

http://xarxanet.org/internacional/noticies/conflictminerals-la-campanya-que-mostra-la-relacio-entre-tecnologia-i
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Justícia i Pau, en contra que l'exèrcit
sigui a Expojove
L'entitat manté que en comptes d'un estand per fer propaganda de la
carrera militar n'hi hauria d'haver un dedicat a la despesa en armament
Demanen a les administracions que el prohibeixin

N.A - girona
Justícia i Pau ha expressat, a través d'un comunicat, el seu rebuig a la presència de
l'estand de l'exèrcit espanyol en la propera edició d'Expojove –que s'inaugurarà demà i
es podrà visitar fins al dia 16–, adduint que les lleis educatives vigents recullen les
recomanacions de la Unesco sobre la necessitat de fomentar la pau i la seguretat a través
de l'educació. “No entenem que a Expojove s'ofereixi als joves la sortida militar. Hem
de dir les coses pel seu nom i no s'hi val a disfressar l'exèrcit com una ONG preparada
per a accions humanitàries o d'emergències. Hi ha cossos específicament preparats per a
aquestes eventualitats (bombers, protecció civil, etc.) que són molt més eficaços i
econòmics”, exposen els responsables de Justícia i Pau.
Aquesta entitat considera que, en comptes d'un estand per promoure la carrera militar,
Expojove n'hauria de tenir un “amb finalitats educatives i per despertar consciències, en
què s'exposés l'enorme despesa de l'exèrcit espanyol, de més de 41 milions d'euros al
dia; inversions en projectes megalòmans de nous armaments que han generat un deute
de 32.000 milions d'euros”. “La despesa del Ministeri de Defensa és superior a les
inversions en cultura, sanitat, educació, foment del treball o investigació civil. Cal
prendre consciència d'aquestes dades i demanar que es canviïn les prioritats invertint
més en despeses socials, ja que si les despeses militars s'haguessin eliminat no s'haurien
retallat les despeses en educació i altres serveis bàsics. L'educació ha de ser realment
una prioritat de primer ordre”, exposa Justícia i Pau.

L'entitat demana que tant l'Ajuntament com la Generalitat “facin efectius els seus
compromisos de no permetre la presència de l'exèrcit a Expoje”.
La presència de l'exèrcit a Expojove és motiu de controvèrsia. El grup municipal
d'ERC-MES va declarar recentment que la comissió Girona, Ciutat de Pau del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació explicita que no hi hagi la presència de l'exèrcit a
la ciutat. El govern municipal ha fet arribar la petició i la directora de Fira de Girona,
Coralí Cunyat, ha manifestat que la Fira farà allò que acabin decidint les institucions
que impulsen l'Expojove en noves edicions.

Deu anys amb els immigrants: “L’actitud
del cor porta a decisions concretes,
inèdites i creatives”
Dg, 24/04/2016

(Laura Mor –CR) Hi ha projectes i iniciatives de la immediatesa, que responen davant
les necessitats socials amb caràcter d’urgència. D’altres, són de llarg recorregut,
demanen constància i dedicació i es mouen en el terreny dels intangibles. És el cas de la
Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, que celebren 10 anys
d’observació, d’acompanyament, de reflexió i d’inicidència pública sobre el fenomen
migratori a casa nostra.
L’Església de Santa Maria del Pi de Barcelona va acollir dijous més de tres-centes
persones vinculades a la vintena llarga d’entitats que conformen la Plataforma. Un espai
emblemàtic de la lluita pels drets humans en favor de les persones immigrants. La del Pi
va ser la parròquia que va acollir la tancada d’immigrants que reclamaven papers l’any
2001, a l’empara de mossèn Vidal i Aunós.
I del simbòlic el concret. “L’Església no és una comunitat de persones que diuen que
faran l’Evangeli, sinó de persones que ja el fan”. El teòleg Gaspar Mora va explicar
com Jesús crida les persones a acollir la vida, amb la manera de fer de cada dia i, per
tant, en la pràctica per damunt del discurs: “L’actitud del cor porta a decisions
concretes, inèdites i creatives que ens fan passar per damunt de la inèrcia”.
La intervenció de Mora, que va centrar la reflexió de la trobada, va proposar “mirar la
humanitat, on hi ha enormes injustícies i molta gent que pateix”. El teòleg considera que
tothom comparteix el moment de la denúncia –”tenim una societat egoista, que és
tancada, que aixeca fronteres”-; però que en l’acció del dia a dia costa trobar consens.

“Déu convida a una vida nova. I uns acullen aquest missatge, d’altres, no”, va
puntualitzar.
“Una veu cristiana al servei de la dignitat”
En l’acte el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez, va detallar les grans fites
d’aquests deu anys de trajectòria. Va recordar els objectius fonamentals de la
plataforma, entre els que s’hi troba “ser una veu cristiana al servei de la dignitat de les
persones”.
Dels reptes del present social, va subratllar la necessitat d’educar per combatre la
xenofòbia, amb un accent particular en el treball dins de les parròquies i les comunitats
de creients: “El nostre particular desig en aquest moment és ser capaços d'incidir més
eficaçment a favor de la sensibilització, la conscienciació i l'educació, especialment a
l'interior dels mateixos àmbits cristians, que faci possible una societat més acollidora,
fraternal i hospitalària”.
En la presentació de l’acte, Josep M. Jubany, delegat de pastoral social de
l’Arquebisbat de Barcelona, va recordar les paraules del papa Francesc en la seva
recent visita a l'illa de Lesbos, als camps de refugiats: "Els emigrants, abans que
números són persones, noms i històries".
El capellà i director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, Pepe
Rodado, va conduir la pregària. Rodado ha exercit de pal de paller de la Plataforma i,
ara fa cinc anys, ja subratllava la necessitat de fer polítiques en clau de cohesió i
integració de les persones migrades.
La Plataforma és formada per més d'una vintena d'organitzacions molt diverses: entitats
d'acció social com Caritas, Fundació Salut Alta o Benallar, la Unió de Religiosos de
Catalunya, la Fundació Escola Cristiana, els moviments d'Acció Catòlica, les
delegacions diocesanes de Barcelona de pastoral social i pastoral obrera, entitats com
Justícia i Pau, MigraStudium o Cristianisme i Justícia, així com entitats i comunitats de
l'àmbit evangèlic i ortodox.
Com a públic hi han participat molts dels membres de les entitats que conformen la
plataforma, així com diferents comunitats religioses i laics compromesos en l'àmbit
eclesial. Entre d'altres, la teresiana M. Victòria Molins; Salvador Busquets, director
de Càritas Diocesana de Barcelona; Eduard Sala, responsable d'Acció Social d'aquesta
mateixa entitat; Anna Royo, directora de la Fundació Benallar; Eudald Vendrell,
president de Justícia i Pau; Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia;
Quim Pons, de Migra Studium; Josep Torrens, president d'Església Plural; Érika
Fabregat, de la Delegació de Pastoral Obrera; o el teòleg Xavier Morlans.
El grup de Cor de Cors Gospel Choir va posar música a la festa i, en acabar, els
assistents van poder-se trobar per parlar i brindar amb cava per la feina feta aquests deu
anys.
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/realitat-es-fa-decisions-concretes-10-anysplataforma-immigrants
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La regulació jurídica del fet religiós
Celebrat el XVIII Simposi de la Fundació Claret
Miquel Àngel Codina
Barcelona
La Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret
va acollir el dissabte 30
d’abril el XVIII Simposi
de la Fundació Claret,
sota el lema «Catalunya,
aconfessional o laica? La
regulació jurídica del fet
religiós i les diverses confessions».
El P. Màxim Muñoz,
president de la Fundació
Claret, va definir el Simposi com «un espai obert
de diàleg sobre qüestions
candents de temàtica religiosa que interessen a
la nostra societat». Va
parlar de la relació que
s’hauria d’establir entre
un hipotètic Estat català
i les diverses confessions
religioses. Així mateix, va
recordar que diversos partits polítics han expressat
la seva intenció de modificar, o fins i tot suprimir,
els acords entre Espanya i
la Santa Seu.
«La Fundació Claret, en
col·laboració amb Justícia
i Pau i Grup Sant Jordi,
s’ha proposat d’afrontar
aquest debat amb una actitud receptiva i dialogant envers les diferents
opcions, però aportant-hi alguns
plantejaments que ens semblen importants des d’un cristianisme obert i
conciliar», va manifestar el P. Muñoz.
«Volem que es valori la religió —va
dir— com a aportació positiva a la vida
sociocultural del país.»

Dignitat de la persona
Eduard Ibáñez, doctor en Dret i director de Justícia i Pau de Barcelona,
va impartir una ponència titulada La
llibertat religiosa com a dret humà
fonamental en la perspectiva del dret
internacional i de la doctrina social
de l’Església. Va comentar que «les
creences religioses no tan sols són una
dimensió clau i molt sensible en la vida d’una part notable de la població,
sinó que també formen part dels drets
humans». I va afegir: «Si Catalunya
esdevé sobirana, haurà de reconèixer
i protegir el dret humà fonamental a
la llibertat religiosa, un dret que forma
part del nucli essencial de la dignitat
de la persona.»
Segons el Dr. Ibáñez, «la llibertat
religiosa és un dret inviolable, inalienable i irrenunciable», que es recull a
l’article 18 de la Declaració Universal
dels Drets Humans (1948). També va
fer referència a la dimensió privada i
pública de la fe religiosa. Per al conferenciant, «la llibertat religiosa és un
bé per a la societat si se la deixa actuar lliurement; l’acte de fe és un acte
lliure». Els seus dos enemics principals
són «el fanatisme religiós i el laïcisme

excloent, que de vegades s’exerceix de
manera deliberada i d’altres, inconscientment».

Models diversos
La segona ponència de la jornada
va anar a càrrec de Mn. Antoni Matabosch, director de l’Institut de Ciències
Religioses de Barcelona i membre del
Grup de Treball Estable de Religions.
Portava per títol Diferents models de
relació de l’Estat amb el fet religiós
i les religions. El model de laïcitat
positiva o aconfessionalitat i les seves
implicacions.
El Dr. Matabosch va fer un repàs
històric del lligam entre els estats i el
fet religiós. Va voler ressaltar «la novetat del cristianisme, que es basa en
la separació de Déu i del Cèsar». Entre
els segles XVI i XVII, es va passar «de
la intolerància a la tolerància» i entre
els segles XVIII i XIX, «de la tolerància
a la llibertat de consciència».
Va dissertar sobre la laïcitat dels
Estats Units d’Amèrica i sobre França,
«l’estat laic per antonomàsia». Pel que
fa al primer cas, el ponent va comentar
que «als Estats Units, la societat és molt
religiosa; hi ha un gran pluralisme religiós i una separació respectuosa entre
les religions i l’Estat». Quant al segon,
«a França hi ha un completa separació
entre Església i Estat; dins d’aquesta
neutralitat, la religió es considera un
afer estrictament de l’àmbit privat».
El Dr. Matabosch va opinar que «l’assimilacionisme francès no implica una
bona gestió del fet religiós».
Finalment, va parlar de la acon-

EDUARD IBÁÑEZ
«La llibertat
religiosa és un dret
que forma part del
nucli essencial
de la dignitat
de la persona»
ANTONI MATABOSCH
«La aconfessionalitat, o laïcitat
positiva, és el model
més freqüent arreu
del món»

fessionalitat o laïcitat positiva, «el
model més freqüent arreu del món».
La aconfessionalitat es caracteritza per
la llibertat religiosa i de pensament i
per la separació entre Església i Estat.
El Dr. Antoni Matabosch va al·ludir als
acords de l’Estat espanyol amb l’Església catòlica (1979) i amb les confessions
jueva, musulmana i evangèlica (1992).

Debat sociopolític
Posteriorment, va tenir lloc una
tertúlia amb representants de par-

tits polítics sobre les seves propostes
respecte de la regulació jurídica del
fet religiós, moderada pel periodista
Jordi Roigé. Hi van participar Marta
Rovira, secretària general d’Esquerra
Republicana de Catalunya; Lluís Rabell, president del grup parlamentari
Catalunya Sí que es Pot; Jordi Cuminal,
diputat de Convergència Democràtica
de Catalunya; Fernando Sánchez-Costa, diputat del Partit Popular, i Ferran
Pedret, diputat del Partit Socialista de
Catalunya.
«Un hipotètic Estat català s’hauria
de proclamar aconfessional», va assenyalar Rovira. «Cal un desacomplexament absolut a l’hora de defensar
la llibertat religiosa, tant a la vida
privada com als espais públics», va
observar Cuminal. Per la seva banda,
Sánchez-Costa, que va esmentar «la
gran riquesa espiritual de l’Església»,
va advocar «per la separació entre l’Església i les administracions públiques,
però amb col·laboració positiva entre
totes dues parts».
«Som en una societat cada vegada
més plural i complexa, on el fet religiós és rellevant; hem de fomentar el
respecte a la llibertat religiosa i protegir les manifestacions públiques del
fenomen religiós», va afirmar Pedret.
Per a Rabell, «el terme “laïcitat” s’ha
pervertit en algunes ocasions i ha esdevingut “religió d’Estat”. Per exemple,
l’escola ha de ser laica, però els alumnes no. Sovint parlem del fet religiós
d’una manera una mica abstracta. Cal
construir una convivència harmònica
en aquesta societat tan multicultural
i mestissa».

10 anys entonant alt i clar pels drets de
l'immigrant
Divendres, 22 abril

La Plataforma d'Entitats Cristianes amb l'Immigrant
celebra els primers deu anys de recorregut a Santa
Maria del Pi, demanant més implicació per part de la
societat
Va ser a Santa Maria del Pi on va haver-hi el famós tancament d'immigrants l'any
2001, en què unes 350 persones de diferents orígens es van tancar per reclamar els seus
drets. Ara fa deu anys, va néixer la Plataforma d'Entitats Cristianes amb l'Immigrant,
amb el propòsit de pal·liar aquesta situació, que en aquell temps va anar en augment i
per vetllar pels drets d'aquests nouvinguts.
Col·laboració
"El fet que hi hagués tancades a algunes esglésies de Barcelona i que algunes entitats
cristianes ens pronunciéssim en vers això, no sempre d'una manera coincident, ens va
portar a dir, ens hem de trobar". Així va ser l'inici de la Plataforma d'Entitats Cristianes
amb l'Immigrant, segons el seu coordinador, Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau.
"Vam veure que com església teníem una responsabilitat, i així ens vam començar a
trobar fins avui que hem fet molta feina", afegeix.
Tota la tasca feta durant aquests primers anys es va recordar durant la celebració del 10è
aniversari de l'entitat, que va organitzar un acte a Santa Maria del Pi, amb totes les més
de vint entitats que la configuren per tal de reflexionar sobre allò viscut i el futur que les
espera. L'encarregat d'obrir l'acte va ser Mn. Josep M. Jubany, delegat de pastoral
social, que va introduir la pregària inicial de l'acte, una pregària centrada en la situació
que pateixen tots aquells que abandonen les seves llars fugint de la pobresa o el
conflicte dels seus països.
Pilars de jústicia
Eduard Ibáñez va continuar, fent una retrospectiva de tota la tasca feta per part de
l'entitat, que durant tot el recorregut fet fins ara ha perseguit tres objectius. D'una banda,
crear a Barcelona una "xarxa de solidaritat entre cristians" per plantejar els reptes que
planteja la immigració. En segon lloc, fer reflexionar a la societat, i així arribar al tercer
objectiu, de "ser una veu pública d'Església" especialitzada i representativa de la
immigració.
"Portem deu anys de reflexió conjunta- explica Ibáñez-, davant els reptes del fenomen
migratori i per a valorar i fer propostes per tal que la societat sigui més acollidora i més
fraternal. Per defensar el dret a immigrar, el de totes les persones a ser tractades amb

dignitat i per exigir polítiques que ataquin les causes que empenyen molta gent a sortir
dels seus països".
Obrir Europa
Tot i que segons va informar el coordinador, l'arribada de gent ja no és tan elevada com
durant els primers anys de l'entitat, la tasca encara continua, envers la situació de
conflicte actual al món, on Europa ha de saber respondre. "Hi ha milions de persones
que han sortit de Síria i de molts altres països que truquen a les portes d'Europa i dels
països benestants per ser acollides fugint dels seus països en situació de conflicte".
L'entitat tal com va dir el director de Justícia i Pau té "l'obligació d'exigir als poders
públics i a la societat que siguin hospitalaris amb aquestes persones en contra
d'aquestes polítiques de fronteres que estan portant a la gent a morir en l'intent".
Des del cor
L'acte va comptar amb la intervenció de Mn. Gaspar Mora, teòleg i prevere de la
diòcesi de Sant Feliu, el qual va reflexionar sobre la bona actitud cristiana segons
l'Evangeli. Aquest va plantejar la seva intervenció al voltant del que Déu demana des
del més profund de la persona. Va explicar que més enllà de les paraules, el que
preval és el fer, no anunciar sinó actuar per fer un món just. "Que és el cor?", va
preguntar Mora, al que va respondre: "l'actitud de la persona davant de la vida. Segons
va dir, "hi hi ha dos llenguatges, el del cor és el radical, el de Déu, que parla de l'actitud
del cor i la realitat és prendre decisions concretes i aquí està el desafiament.
No a la nostàlgia, sí al futur
Mn. Jubany va tancar el torn de les intervencions plantejant que no es tractava de mirar
el passat amb nostàlgia sinó de mirar el futur amb força i decisió. En la mateixa línia,
Ibáñez va insistir en un futur encara més actiu per a una "feina més important de
sensibilització i conscienciació i d'educació de les comunitats cristianes i la societat,
perquè hi hagi una societat més acollidora i respectuosa dels drets humans.
Una coral de gospel va entonar diverses cançons on tots es van sumar. Es marcava un
ritme continu com la tasca d'aquesta plataforma que ha de mirar endavant i ressonava
una veu clara, com el crit que l'entitat fa envers la justícia social cap a l'immigrant.
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/8635

Controvèrsia sobre l’austeritat a l’ombra
de la 'Laudato Si’'
Dll, 30/05/2016

Trobada Catalano-Balear de Justícia i Pau 2016.
(Joan Gómez –Justícia i Pau)
Més d’una setantena de persones s’han aplegat el matí de dissabte a La Vagoneta, Sant
Just Desvern, en la Trobada Catalano-Balear de Justícia i Pau 2016. L’objectiu:
reflexionar i debatre al voltant dels temes que el papa Francesc ha tractat en l’encíclica
Laudato Si’.
Superar el paradigma tecnocràtic no significa enyorar temps antics
A jutjar pels aplaudiments, el plat fort de la trobada ha estat Albert Florensa, enginyer i
filòsof. El seu discurs ha anat desgranant elements que entroncaven amb la resta de
participants. El punt de partida era que el model tecnocràtic és, segons el papa Francesc,
una de les arrels dels problemes ambientals. I per superar el paradigma tecnocràtic no és
necessari renegar de la ciència ni de la tècnica, ni enyorar temps antics. La tècnica és

una característica intrínseca de la humanitat, que a més de bona, és necessària. Per tant,
el problema rau en la seva absolutització, de la mateixa manera que passa amb d’altres
principis bons com la llibertat i la igualtat. Consegüentment, el problema no és la
tècnica, sinó la relació que la humanitat hi manté, la qual cosa no és un discurs nou, sinó
que ja té vells precedents.
Per què no limitem la tècnica?
El professor de filosofia de la tècnica a l’IQS es mostra molt crític amb els economistes
en no haver introduït el principi de l’entropia en l’anàlisi econòmica. La riquesa es
calcula en relació al producte que es crea, sense descomptar-ne el bé que es destrueix
(primer, amb l’extracció, i després, amb el residu). D’aquesta manera, s’incorre en la
fal·làcia del creixement il·limitat, perquè com més produïm més béns tenim, oimés si
mai no restem els béns que deixem de tenir. Així doncs, encara que el coneixement
creixi de forma exponencial, se supera el punt de no retorn perquè el planeta no pot
reposar els béns gastats (com els combustibles fòssils) al ritme que requereix la pròpia
tècnica.
Ens sabem esclaus dels diners i no de la tècnica
Mentre la ciència antiga explicava la realitat tangible, la ciència moderna busca
operativitat, funcionalitat, predicció, poder. I la tècnica ho facilita, de manera que es
retroalimenten i creixen unint-se en la tecnociència, en una direcció molt diferent a la
que havia seguit antigament.
A diferència de la ciència antiga, actualment la ciència és autònoma en la mesura que es
pretenen solucions tècniques als problemes que ha creat la mateixa tècnica. A més, és
universal en acaparar tots els àmbits. I també s’accelera, de manera que la humanitat no
controla el seu temps, sinó que s’hi sotmet: “la tècnica inventa mitjans per reduir el
temps de producció, que no ens fan guanyar temps, sinó que ens fan fer més coses en el
mateix temps”. Aquesta submissió, però, és completament invisible: confiem de forma
acrítica que els problemes tècnics seran resolts amb la tecnologia futura, mentre no ens
adonem que perdem el control de les nostres vides en mans de la tècnica.
Si la tècnica ens esclavitza, fóra bo preguntar-nos què ens en pot alliberar. ¿Es pot
limitar la tècnica? Com es pot limitar la tècnica? Fins ara, hem vist que els sistemes
polítics més diversos la potencien: nazisme, comunisme, capitalisme... ningú no l’ha
limitada. L’encíclica Laudato Si’ fa adonar d’aquesta necessitat d’alliberament i
esperança, i en proposa el cristianisme. Un Déu que crea amb un mitjà aparentment molt
feble: la paraula. I amb l’exemple d’un pobre que mor a la creu i que, tanmateix, és
totpoderós en l’amor.
El crit dels pobres i el crit de la terra són unísons

Laudato Si’ és un crit profètic compartit més enllà de l’Església: el crit dels pobres i el
crit de la terra són unísons. Així s’ha expressat el consiliari de Justícia i Pau de
Barcelona, mossèn Josep M. Fisa, que ha iniciat la ponència apuntant la importància
que té aquesta encíclica: és el programa del pontificat. I es parteix d’un diagnòstic
segons el qual, la persona es troba perduda i s’ha de reorientar per retrobar el seu lloc en
la humanitat.
Com bé ha expressat posteriorment la secretària general de la Comisión General de
Justicia y Paz, Isabel Cuenca, es tracta d’un text que s’entén bé a la primera lectura,
sense necessitat de coneixements teològics. Però això no significa que sigui simple,
perquè en la segona lectura també s’hi descobreix nova riquesa. I en la tercera lectura, i
així successivament.
De fet, ha lloat el text per molts motius, amb un fil conductor: qui estima la natura, s’ha
de preocupar pels pobres. I d’aquesta manera, el text no se centra tant en els problemes
dels rics (la contaminació dels cotxes) com en els de les famílies pobres: fum a les cases
per la mala combustió de cuines i calefaccions, l’aigua contaminada o el deute que
contrauran les futures generacions dels països pobres a causa de la depredació
mediambiental per al consum dels rics. No hi ha una crisi social i una altra d’ambiental,
sinó una mateixa crisi que requereix un “home nou”, fruit d’un gran esforç educatiu, cap
a una nova síntesi cultural, que deixi enrere el poder derivat de la tècnica.
L’austeritat és un objectiu?
Joan Majó, que ha rememorat la seva participació en la fundació de Justícia i Pau, ha
mostrat la seva sorpresa per les poques cites que relacionen l’encíclica del papa
Francesc amb la Pacem in Terris, de Joan XXIII, quan al seu parer, són indissociables.
Un dels punts de coincidència és concebre que el benestar només existeix si ho és per a
tothom i és sostenible.
Pel qui havia estat ministre d’Indústria i Energia, la Laudato Si’ té una temptació
antitecnològica, a la qual Majó respon que no hem de posar límits a la tecnologia, sinó
posar la tecnologia al seu lloc. Fent abstracció històrica, situa l’energia i la informació
com els elements centrals del progrés. Els grans avenços de la humanitat es donen
justament amb una resolució més efectiva d’alguna d’aquestes dues necessitats. I el
cicle econòmic actual s’esgota perquè l’energia que havia alimentat els motors dels
darrers dos segles ara no ajuda a créixer, sinó que obstaculitza el ritme de creixement
que hi havia hagut, tot augmentant les desigualtats.
Les energies renovables, doncs, han d’ajudar el canvi de paradigma gràcies als següents
avantatges: no contribueixen a l’escalfament del planeta, provenen de fonts més
repartides territorialment que els combustibles fòssils, són més eficients en la
transformació i, finalment, la producció i distribució poden ser descentralitzades.
L’efecte que produeix no és només mediambiental, sinó també social: reducció de

tensions territorials (menys guerres), reducció d’oligopolis (menys desigualtat) i
possibilitat d’augment del consum energètic sense contrapartides (augment del
benestar). En aquest sentit, doncs, Majó alerta que no hem de predicar l’austeritat, sinó
l’eficiència. Podem viure igual de bé amb més eficiència energètica, que ens permeti
augmentar el consum d’energia tot reduint-ne la producció extractiva i contaminant. És
a dir, posant la tecnologia al servei del que necessita la humanitat.
Controvèrsia: caldrà reduir-ne el consum quan l’energia sigui neta?
La controvèrsia s’ha centrat en si el canvi de model ha de comportar una reducció de
consum, o si n’hi ha prou que consumim productes i serveis que afavoreixin el benestar
sense comprometre la Creació, gràcies a la reutilització i reciclatge de productes i a les
energies de fonts renovables. Salvador Clarós, sindicalista i membre de l’ACO, ha
alertat que el decreixement sense canvi de model energètic i productiu és generador de
pobresa: una economia basada en la reutilització i en la reducció dels residus fa
decréixer l’extracció però no el consum.
També ha intervingut en el debat Narcís Prat, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de
Barcelona. Ha posat d’exemple que el planeta pot suportar una població de 10.000
milions de persones amb hàbits herbívors, però només 3.000 milions si són carnívors.
D’aquesta manera, el canvi en el consum és tan necessari per al planeta, com
inconvenient per als qui tenen un consum depredador i el poder per mantenir la
desigualtat. Els ecòlegs tenen motius per ser pessimistes i fan una crida, per ser
realistes, a la col·laboració de cadascú des del seu àmbit d’actuació.
Jornada catalanobalear de Justícia i Pau
La jornada catalanobalear de Justícia i Pau és una trobada de socis, col·laboradors i
voluntaris de les diverses comissions de Catalunya i Menorca. Se celebra cada any en
una diòcesi diferent i aquesta era la primera que se celebrava en el bisbat de Sant Feliu
de Llobregat. En aquesta ocasió, el president de Justícia i Pau de Barcelona, Eudald
Vendrell, ha iniciat la jornada amb una salutació als participants, tot llegint un missatge
d’Albert Quintana, coordinador de les comissions catalanes de Justícia i Pau, en el
qual s’avançava el desig de la trobada: més pau i més justícia per a un món més
sostenible, casa acollidora per a tothom.
La taula presidencial es completava amb tres persones més. Mossèn Joaquim Rius
s’encoratjava en veure que la tasca que duu a terme la comissió de Justícia i Pau de Sant
Just Desvern tingués ressò més enllà del poble. L’alcalde de Sant Just Desvern, Josep
Perpinyà, reconeixia també la gran tasca de la comissió local i es preguntava si de la
crisi n’hem après prou, en vista d’algunes situacions actuals que recorden les que van
fer esclatar la crisi. Finalment, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat Agustí Cortés ha
convidat a recitar la Pregària cristiana amb la Creació, amb la satisfacció que aquest
gest tan cristià s’uneixi a la resta de forces transformadores de l’humanisme.
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Justícia i Pau: "La política no hauria de ser lloc de
confrontació sinó de diàleg"
[1]

Dij, 23/06/2016

(Justícia i Pau [2] ) Des de Justícia i Pau de Catalunya han fet pública aquesta nota amb motiu
de les properes eleccions a les Corts Generals del 26 de juny de 2016. L'exposició
reivindica que la política no sigui "lloc de confrontació, menyspreu i negació de l’altre" sinó
"sobretot diàleg, escolta i participació de totes les parts" per tal d'arribar "a acords i pactes
en favor del conjunt de la gent, dels seus drets socials i de la millora de les seves condicions
de vida, aquí i arreu del món". Podeu llegir la nota íntegra a continuació.
Nota de Justícia i Pau de Catalunya sobre les eleccions a Corts del dia 26 de Juny
Amb motiu de les eleccions a Corts Generals del dia 26 de juny de 2016, les comissions i
associacions Justícia i Pau de Catalunya, tal com tenim per costum a cada convocatòria
electoral, volem compartir públicament algunes consideracions. Atès que aquesta
convocatòria és la repetició de les eleccions celebrades el passat mes de desembre, escau
recordar allò que vam dir en la nota del dia 17 de desembre de 2015.
En aquella nota, entre d’altres peticions, vam demanar a les noves Corts generals i al nou
Govern resultants que respectin les decisions del Parlament de Catalunya i el dret a la lliure
determinació del poble català. Vam demanar que s’impulsin polítiques de gran abast per
corregir les desigualtats, amb una fiscalitat molt més justa, la promoció d’un treball decent i
estable per tothom, les iniciatives d’economia social i solidària, uns serveis públics
universals de qualitat, i una cobertura social bàsica garantida. I, més enllà de les qüestions
http://www.catalunyareligio.cat/ca/print/articles/justicia-pau-politica-no-hauria-ser-lloc
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d’àmbit estatal, vam fer una crida a l’acollida ordenada dels refugiats que arriben a Europa,
l’impuls de polítiques que promoguin veritablement la cooperació al desenvolupament, el
desarmament mundial, la solució no violenta dels conflictes armats, la protecció efectiva dels
drets humans, la lliure circulació de les persones i la implementació d’una economia
sostenible i que freni el canvi climàtic. Finalment, vam expressar el nostre rebuig a la
lamentable política superficial i d’espectacle que domina especialment en les darreres
campanyes electorals.
Avui, davant de la repetició de les eleccions deguda al fracàs en la formació de govern, a
més de reiterar les nostres peticions, veiem la necessitat de ressaltar que la política no
hauria de ser principalment lloc de confrontació, menyspreu i negació de l’altre. Ans al
contrari la política, i la democràcia, són sobretot diàleg, escolta i participació de totes les
parts implicades per tal que, amb les aportacions del màxim d’agents, s’arribi a acords i
pactes en favor del conjunt de la gent, dels seus drets socials i de la millora de les seves
condicions de vida, aquí i arreu del món.
Per això, demanem a les forces polítiques que, un cop constituït un nou parlament, facin
possible la formació d’un govern que, recollint en el més ampli suport social i parlamentari,
tingui com a orientació decisiva el bé comú i l’atenció als col·lectius més vulnerables,
prioritzant la cobertura de les persones i de les famílies en situació precària.
Justícia i Pau Catalunya
22 de juny de 2016
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Justícia i Pau de Girona s'uneix al dol en la mort
de Narcís-Jordi Aragó
25.08.2016 | 07:31

GIRONA | DDG Justícia i Pau de Girona s'ha unit al dol en la mort de Narcís-Jordi Aragó. Era soci de
Justícia i Pau de Girona i durant uns anys va ser membre del seu Equip Permanent.
Narcís-Jordi Aragó, advocat i periodista, va ser fundador i director de la revista Presència (1968-80),
etapa en la qual hi va col·laborar extensament Justícia i Pau a través dels monogràfics que va dedicar a
temes com la pena de mort, l'amnistia i els drets humans, entre d'altres informacions destacades del
secretariat de Justícia i Pau. També va ser col·laborador d'altres mitjans, i director de Revista de
Girona i va presidir la Fundació Rafael Masó. Va ser cofundador de l'Associació de Premsa de Girona i
del col·legi de Periodistes de Catalunya.

Pilar dels Marrecs pujant les escales de la catedral

Els Marrecs de Salt seran els
pregoners de les Fires de Girona
Comentar

L´alcaldessa els hi ha comunicat la decisió enmig d'un
assaig de la colla a la Coma Cros

CiU de Salt creu que Ikea és
compatible amb el petit
comerç

Narcís-Jordi Aragó, ha estat tot un referent ciutadà i cultural de Girona, a través de diverses obres,
articles i nombroses conferències. Juntament amb la seva esposa Mercè Huerta van compartir fins al
final els valors evangèlics i democràtics que inspiren Justícia i Pau, segons un comunicat de l'entitat.

Torramadé indica que poden oferir
productes diferents i treballar de forma
complementària

Narcís-Jordi Aragó serà enterrat avui després d'una missa que es farà a les onze del matí a l'església
de Sant Fèlix de Girona.
Compartir a Facebook

Temes relacionats:

Vídeo en directe: Coneix el
pregoner de les Fires de
Girona

Compartir a Tw itter

L'alcaldessa Marta Madrenas visita a
qui donarà el tret de sortida a la festa
major de Girona

Narcís-Jordi Aragó

ERC denuncia la limitació de
la participació al nou ROM de
Girona proposat per l
´Ajuntament

Per coment ar t 'has d'iniciar sessió o regist rar-se.
Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació

Roca apunta que l'equip de govern vol
buidar de continut els plens i convertir
les sessions en...

La CUP reclama que es
treguin totes les referències a
la legalitat espanyola al nou
ROM de Girona
Els cupaires consideren que el
llenguatge utilitzat al Reglament Orgànic
Municipal de girona és...

Girona vol garantir que els
regidors no jurin el càrrec
evitant ser fidels a la
Constitució
L'esbós del Reglament Orgànic
Municipal busca impedir frases que
buidin de contingut la promesa a...
Totes les notícies de Girona

Galeries de Girona

Els Marrecs seran els pregoners de les Fires de
Sant Narcís

http://www.diaridegirona.cat/girona/2016/08/24/justicia-pau-girona-suneix-al/800579.html
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Nou cicle dels ‘Dilluns dels drets humans’ de
Justícia i Pau
Per Redacció - 16 de setembre de 2016

Des de l’any 1998, Justícia i Pau i el Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia (Fundació
Lluís Espinal), amb el suport de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona
i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, organitzen un cicle permanent de conferències amb l’objectiu de donar a
conèixer, debatre i reflexionar sobre problemàtiques que comporten vulneracions o
dificultats per als drets humans arreu del món. L’any 2015, s’incorpora al grup de treball
Mans Unides.
Aquestes conferències es fan un dilluns de cada mes i pretenen escoltar experts i
persones o organitzacions que actuen en relació amb la realitat objecte de cada sessió.
Totes les sessions tenen lloc a les 19 h, a la seu de Cristianisme i Justícia
(c/Roger de Llúria, 13). L’entrada hi és lliure i no cal inscripció prèvia. Retransmissió en
directe a www.cristianismeijusticia.net/en-directe
http://lliureimillor.cat/2016/09/16/tornen-els-dilluns-dels-drets-humans-de-justicia-i-pau/
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El Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) és un acord de lliure comerç que
s’està negociant entre els Estats Units i la Unió Europea des del 2013. Es tracta d’un
tema molt desconegut per l’opinió pública, ja que les autoritats implicades d’ambdues
regions han intentat mantenir-lo amagat durant les diferents rondes de negociació.
Gràcies a una sèrie de filtracions, s’han pogut conèixer una petita part dels perills que
per la democràcia, els drets socials, la salut o el medi ambient pot comportar la seva
aprovació. Qui participa aquestes negociacions? Què s’hi discuteix? Com pot la
signatura d’aquest i altres tractats similars afectar els nostres drets? Fins a quin punt
podem intervenir per marcar el rumb d’una negociació tant important?
Ponents:
Arturo Landeros, grup d’investigació i drets humans de la Càtedra UNESCO (UPC)
Javier Arregui, doctor i professor de ciències polítiques de la UPF, expert en
polítiques públiques europees
Moderadora:
Teresa Carreras, vocal de l’associació de periodistes europeus de Catalunya
Per conèixer la programació i tenir-ne més informació: Justícia i Pau

Redacció
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El economista Arcadi Oliveres, premio
Memorial Àlex Seglers

0

20/09/2016 19:17

Barcelona, 20 sep (EFE).- El profesor de Economía Arcadi
Oliveres, que fue presidente de Justicia i Pau entre 2001 y 2014, ha
sido galardonado con el premio Memorial Àlex Seglers, que
reconoce la trayectoria de personas u organizaciones
comprometidas con la defensa de la diversidad y el fomento de la
convivencia.
El premio rinde homenaje a Àlex Seglers (1970-2010), quien fue
profesor de la UAB y experto en derecho eclesiástico reconocido
internacionalmente.
Este galardón está organizado por el Ayuntamiento de Sabadell, la
UAB, la Generalitat, la Diputación de Barcelona, la Obra Social "la
Caixa", la Federación Catalana de Municipios y la Asociación
Catalana de Municipios.
El jurado está integrado por representantes de las entidades
organizadoras, expertos en materia de derechos humanos y
representantes de la diversidad de creencias y convicciones.
Los ganadores recibirán un plato artístico elaborado para la ocasión
por Lluís Clapés y Agustí Puig, dos artistas sabadellenses.

El Departament de Justícia distingeix la tasca social de Justícia i Pau a les
Publicat a CatalunyaReligió.cat (https://www.catalunyareligio.cat)

El Departament de Justícia distingeix la tasca social de Justícia i Pau a
les presons [1]
Dm, 20/09/2016

(Justícia i Pau [2]) Reconeixement a Justícia i Pau per la seva tasca en favor de la reinserció social
dels interns dels centres penitenciaris catalans. El Departament de Justícia de la Generalitat ha
decidit distingir públicament aquesta entitat pel seu servei destacat en l'àmbit dels Serveis
Penitenciaris. El lliurament tindrà lloc aquest divendres a la tarda, al Saló d actes de la Ciutat de la
Justícia, i requereix inscripció prèvia.
Es tracta de les distincions que, junt a d'altres persones, entitats i institucions, cada any atorga el
Departament amb la finalitat de reconèixer als professionals i entitats o col·lectius civils que
treballen en aquest àmbit. El premi coincideix amb motiu de la Festivitat de la Mare de Déu de la
Mercè, que és patrona de la ciutat de Barcelona i patrona dels empresonats.
Per una cultura menys punitiva
La comissió de presons de Justícia i Pau va ser creada l any 1987. Des d aquell any, i de forma
ininterrompuda, l'entitat pretén crear un clima de convivència i respecte, ajudar els reclusos tant
com sigui possible en el seu procés de reinserció i vetllar pel respecte a la seva dignitat i els seus
drets, així com promoure una cultura menys punitiva en la societat.
Aquesta actuació es desenvolupada per un equip format actualment per més de 40 persones
voluntàries que actuen en nou presons catalanes. Les persones voluntàries, coordinades per Xavier
Badia i el director de la mateixa organització, Eduard Ibáñez, realitzen visites regulars
d acompanyament socioeducatiu als interns, basades en l escolta activa, així com activitats de
caràcter docent, acompanyaments externs a interns i familiars d interns i activitats culturals i
col·laboren en diferents programes del Departament de Justícia i universitats catalanes adreçats a la
reinserció social.
Cal dir que, de forma complementària a la tasca dels voluntaris [3], Justícia i Pau es dedica a la
sensibilització social i la incidència política en favor dels drets humans i la reinserció dels reclusos,
amb diferents activitats portades a terme en col·laboració amb el Grup de Juristes Roda Ventura i
altres entitats. Al llarg de l any, organitza debats, imparteix xerrades i conferències a escoles
entitats diverses i participa en els mitjans de comunicació per tal de divulgar informació sobre la
realitat penitenciària, la importància de la participació social i el funcionament de la justícia penal.
Des de l entitat, agraeixen aquest reconeixement per part del Departament de Justícia i, sobretot la
incansable i intensa tasca dels membres del grup de voluntaris de presons, pel seu treball
compromès i silenciós al llarg de tota la seva trajectòria.
URL d'origen: https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/departament-justicia-distingeix-tasca-
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Justícia i Pau celebra que "el diàleg i el compromís prevalguin" en l'acord
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Justícia i Pau celebra que "el diàleg i el compromís prevalguin" en
l'acord de pau de Colòmbia [1]
Dll, 26/09/2016
(Justícia i Pau [2]) "Aquest procés de pau ha tingut un acompanyament molt ampli de la societat
civil, de les organitzacions socials i de moltes comunitats cristianes". És el subratllat que Justícia i
Pau Catalunya fa de l'històric acord de pau signat aquest dilluns, 26 de setembre de 2016, entre el
govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC). L'acord
ha de ser ratificat en referèndum per tot el poble de Colòmbia el proper 2 d’octubre.
"Justícia i Pau volem expressar la nostra alegria pel fet que en un conflicte tan llarg, dur i complex,
prevalguin el diàleg i el compromís". Amb motiu de l'acord, aquesta entitat cristiana ha fet pública
una nota de premsa on recorda com la fita és fruit de quatre anys de diàleg difícil i ha de comportar
el cessament de la violència, la incorporació a la societat de milers de persones que deixen la lluita
armada i l’establiment de la veritat, la justícia i la reparació.
L'entitat recorda també el patiment sofert i el treball realitzat pels companys de la Comissió
Intereclesial Justícia i Pau de Colòmbia durant anys, com també moltes altres entitats i col·lectius
cristians. Han estat treballant durament al costat de les poblacions més vulnerables, en favor d’una
pau al país amb justícia social i oferint un testimoniatge que, en alguns casos, els ha costat la vida.
També els bisbes colombians i el papa Francesc han donat un suport ferm i explícit a aquest
procés de pau.
Per això consideren important acompanyar des de Catalunya aquest procés i animar a tots els
colombians, tants els que viuen en el país com els qui, per diferents motius, són a la diàspora, a
donar el seu vot informat i responsable a favor del SÍ en el referèndum.
Justícia i Pau també valora el treball solidari que en aquests últims anys ha fet la Taula Catalana per
la pau a Colòmbia, formada per una àmplia representació de la societat civil, en la que participem, i
les principals administracions públiques catalanes. La Taula, diuen, haurà de seguir en el seu treball
en l’acompanyament fins a la finalització del conflicte armat.
Finalment, creuen que el procés colombià ha de reforçar la convicció que tot conflicte polític pot i ha
de trobar vies dialogades per assolir la justícia i la pau.
Llegiu aquí el text íntegre de la nota:
Després de 52 anys de guerra, aquest 26 de setembre de 2016 el govern de Colòmbia i la guerrilla
de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) signen un acord de pau. Aquest acord ha
de ser ratificat en referèndum per tot el poble de Colòmbia el proper 2 d’octubre.
Justícia i Pau volem expressar la nostra alegria pel fet que en un conflicte tan llarg, dur i complex,
prevalguin el diàleg i el compromís.
Amb aquest acord, començarà el final del darrer gran conflicte de grups armats existent a Amèrica
Llatina, iniciat a la dècada dels anys 20 del segle passat per la possessió i despossessió de terres i
que ha ocasionat molt patiment i dolor. Totes les famílies a Colòmbia hi estan immerses. A causa
d’aquesta guerra hi ha milions de persones colombianes víctimes de desplaçaments forçats;
centenars de milers de morts; desenes de milers de desapareguts i n’ha estat afectat un ampli
nombre de col·lectius i poblacions, les comunitats camperoles, la població indígena,
l’afrocolombiana, etc.
Han estat quatre anys de diàleg difícil des que el 2012 començà a l’Havana la trobada entre delegats
del Govern i de les FARC, presidit pel President Juan Manuel Santos, fins a la firma d’aquests acords.
Cal tenir present que, en el passat, es varen produir diferents intents per desmilitaritzar altres grups
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Justícia i Pau celebra que "el diàleg i el compromís prevalguin" en l'acord
Publicat a CatalunyaReligió.cat (https://www.catalunyareligio.cat)
armats i per incorporar també a la vida civil i política a persones i grups que n’havien quedat al
marge, però finalment no ho van poder fer, en patir la violència i l’eliminació física.
Per això té tant de valor aquest procés de pau que ara s’inicia, que ha de comportar el cessament de
la violència i la incorporació a la societat de milers de persones que deixen la lluita armada. L’esforç
que s’ha fet per arribar fins aquí és extraordinari, si tenim en compte no solament la complexitat del
conflicte, sinó també que les parts negociadores partien de visions de la societat i de la política
enormement diferents i en cert sentit quasi antagòniques.
Aquest treball, liderat per l’actual president colombià que ha fet una aposta ferma per la pau, ha
tingut un acompanyament molt ampli de la societat civil, de les organitzacions socials i de moltes
comunitats cristianes. En aquests moments és important recordar el patiment sofert i el treball
realitzat pels nostres germans de la Comissió Intereclesial Justícia i Pau de Colòmbia durant anys,
com també moltes altres entitats i col·lectius cristians. Han estat treballant durament al costat de les
poblacions més vulnerables, en favor d’una pau al país amb justícia social i oferint un testimoniatge
que, en alguns casos, els ha costat la vida. També els bisbes colombians i el Papa Francesc han
donat un suport ferm i explícit a aquest procés de pau i han fet una crida a tots els cristians a sumarse als esforços per eradicar la violència i caminar cap a la reconciliació en una Colòmbia nova i en
pau.
L’acord de pau que s’ha de referendar es basa en 6 punts, i té com a eix central el reconeixement
del patiment de totes les víctimes del conflicte, per tal d’acabar amb la impunitat. S’orienta
a establir la veritat, la justícia, la reparació i evitar la no repetició dels fets, a partir de mecanismes
judicials que permetin la investigació i sanció de les violacions dels drets humans i l’assumpció de
responsabilitats. I preveu una cerca específica per trobar totes les persones desaparegudes.
Els acords contenen el cessament de les hostilitats, però també garanties de seguretat contra les
organitzacions criminals responsables de massacres i actes contra les persones defensores dels
drets humans. Es garanteix la participació política dels qui deixen les armes a través d’un
mecanisme de representació mínima en el parlament. Alhora, es proposa una reforma rural integral
per millorar les condicions de benestar de la població rural i per trobar una solució al problema del
cultiu, la producció i la comercialització de drogues il·lícites. Per la correcta aplicació de l’Acord, es
crea la “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de
resolución de diferencias” format per representats de les parts, que vetllarà pel seu
desenvolupament.
En definitiva, es tracta d’un acord ambiciós i que exigirà un llarg camí cap a la pau, on segurament
no mancaran les dificultats i els moments de tensió. A més, en el camí cap a la finalització del
conflicte armat resta pendent encara que s’incorpori a l’acord el denominat ELN- Exèrcit
d’Alliberament Nacional.
Per tot això, creiem que és important acompanyar des de Catalunya aquest procés i animar a tots
els colombians, tants els que viuen en el país com els qui, per diferents motius, són a la diàspora,
a donar el seu vot informat i responsable a favor del SI en el referèndum.
Volem també valorar el treball solidari que en aquests últims anys ha fet la Taula Catalana per la pau
a Colòmbia, formada per una àmplia representació de la societat civil (incloent la participació de
Justícia i Pau) i les principals administracions públiques catalanes. La Taula haurà de seguir en el seu
treball en l’acompanyament fins a la finalització del conflicte armat. També des de Justícia i Pau ens
comprometem a continuar fent seguiment d’aquest procés i per tal de contribuir a que els drets
humans siguin respectats plenament en aquell país.
Finalment, creiem que el procés colombià ha de reforçar la convicció que tot conflicte polític pot i ha
de trobar vies dialogades per assolir la justícia i la pau.
Justícia i Pau de Catalunya
Barcelona, 26 de setembre de 2016
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amb altres persones i entitats rellevants en l’àmbit penitenciari, de la justícia
juvenil, la mediació i l’atenció a la víctima.
Es un premi a la tasca en favor de la reinserció social de les persones
preses a Catalunya, que Justícia i Pau ve realitzant amb la voluntat d’afavorir
la reinserció d'aquest col·lectiu i la defensa dels seus drets.
Aquesta tasca es desenvolupa per persones voluntàries, que participen en
diferents programes que es porten a terme a algunes presons on fan
acompanyament socioeducatiu i activitats docents i culturals, a més
d'altres tasques orientades a la reinserció.
Justícia i Pau també organitza altres accions, com conferències a escoles,
intervencions en mitjans de comunicació o debats amb l’objectiu de
conscienciar sobre la situació a les presons, la importància de la reinserció
per a la seguretat ciutadana i sobre els drets humans de les persones preses.
(http://xarxanet.org/sites/default/files/educarentrerejas_blogspot_com.jpg)
Activitat amb persones preses. Font:
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Justícia i Pau aplaudeix els acords de pau de
Colòmbia

Cultura

Demanen a tots els colombians, visquin o no al seu país, que votin «sí» al referèndum de demà
03.10.2016 | 07:15

GIRONA | DDG Justícia i Pau ha mostrat la seva alegria pels acords de pau de Colòmbia, que
permetran posar fi a un conflicte «llarg, dur i compex» a través del «diàleg i el compromís». En un
comunicat, consideren que és molt important acompanyar el procés des de Catalunya i animen a tots
els colombians, tant els que viuen al país com aquells que estan en la diàspora, a votar «sí» al
referèndum que s'ha de celebrar demà per ratificar l'acord.
Des de l'entitat subratllen que el procés de pau ha tingut un «acompanyament molt ampli» de la
societat civil, les organitzacions socials i moltes comunitats cristianes. I recorden, especialment, el
patiment i la tasca feta per la Comissió Intereclesial Justícia i Pau de Colòmbia al llarg dels darrers
anys, així com també d'altres entitats i col·lectius cristians que han treballat a favor de la pau al costat
dels més vulnerables. En alguns casos, recorden, això fins i tot els ha costat la vida. A més, recorden
que també els bisbes colombians i el papa Francesc han donat un suport ferm i explícit a aquest procés
de pau.
Finalment, també valoren el treball que ha fet en els darrers anys la Taula Catalana per la Pau a
Colòmbia, formada per una àmplia representació de la societat civil, incloses les entitats i principals
administracions públiques catalanes.
Segons indiquen, a partir d'ara la Taula haurà de seguir en el seu treball en l'acompanyament fins a la
finalització del conflicte armat. A més, creuen que aquest procés ha de servir com a exemple que tot
conflicte polític pot trobar vies dialogades per trobar la pau.
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L'actualitat religiosa des de Catalunya

El cicle “Els dilluns dels Drets Humans”
comença amb el TIPP
Dij, 6/10/2016
Comenta i comparteix

(Jesuïtes/Justíc ia i Pau) El proper dilluns
s’inic ia una nova edic ió del c ic le 'Els
dilluns dels Drets Humans', amb una
xerrada sobre el Trac tat Transatlàntic de
Comerç i Inversió (TTIP) i els efec tes que
tindrà pels drets soc ials, la salut o el
medi ambient. L'ac te tindrà lloc a la tarda
a la seu de Cristianisme i Justíc ia, a
Barc elona, i també es podrà seguir
per streaming

(http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe).
Sota el títol 'Què sabem del TTIP? Lliure c omerç o negoc i amb els nostres drets?

(http://jesuites.net/els-dilluns-dels-ddhh-que-sabem-del-ttip-lliurecomerc-o-negoci-amb-els-nostres-drets)' debatran Arturo Landeros, del

grup d’investigac ió i drets humans de la Càtedra UNESCO (UPC), Javier Arregui,
doc tor i professor de c iènc ies polítiques de la UPF, expert en polítiques públiques
europees. Teresa Carreras, voc al de l’assoc iac ió de periodistes europeus de
Catalunya, és qui moderarà aquest debat.
Què és el TIPP?

El TTIP és un ac ord de lliure c omerç que s’està negoc iant entre els Estats Units i la
Unió Europea des del 2013. Es trac ta d’un tema molt desc onegut per l’opinió públic a,
ja que les autoritats implic ades d’ambdues regions han intentat mantenir- lo amagat
durant les diferents rondes de negoc iac ió.
Gràc ies a una sèrie de filtrac ions, s’han pogut c onèixer una petita part dels perills que
per la democ ràc ia, els drets soc ials, la salut o el medi ambient pot c omportar la seva
aprovac ió. Qui partic ipa d’aquestes negoc iac ions? Què s’hi disc uteix? Com pot la
signatura d’aquest i altres trac tats similars afec tar els nostres drets? Fins a quin punt
podem intervenir per marc ar el rumb d’una negoc iac ió tant important? Són qüestions
que s'abordaran en aquesta primera sessió del c ic le 'Els dilluns dels Drets Humans'.
El cicle “Els dilluns dels Drets Humans”
Les c onferènc ies d’aquest c ic le, que es porta a terme des de l’any 1998, tenen lloc un
dilluns de c ada mes, a les set de la tarda a la seu del c entre Cristianisme i Justíc ia, al
c arrer Roger de Llúria número 13. L’objec tiu és donar a c onèixer, debatre i reflexionar
sobre problemàtiques que c omporten vulnerac ions o dific ultats per als drets humans
arreu del món. Hi partic ipen experts i persones o organitzac ions que ac tuen en relac ió
al tema que es trac ta a c ada sessió.
Les entitats organitzadores són Justíc ia i Pau, el c entre d’estudis Cristianisme i
Justíc ia i l’ONG Mans Unides, amb el suport de la Regidoria de Drets Civils de
l’Ajuntament de Barc elona i el Departament de Governac ió i Relac ions Instituc ionals de
la Generalitat de Catalunya. Consulteu tot el programa d'aquest c urs aquí
(https://www.cristianismeijusticia.net/curs-2016-17). L’entrada és lliure i
no és nec essari insc riure’s.
Etiquetes:
Dilluns dels Drets Humans

(/ca/etiqueta/dilluns-dels-drets-humans-0), sessió
(/ca/etiqueta/sessio), c urs 2016- 17 (/ca/etiqueta/curs-2016-17), TIPP
(/ca/etiqueta/tipp), Javier Arregui (/ca/etiqueta/javier-arregui), Arturo
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L'actualitat religiosa des de Catalunya

Entitats socials d’Església pel treball decent
Dij, 13/10/2016
Comenta i comparteix

(CR) "La desoc upac ió juvenil, la informalitat i la manc a de drets laborals no són
inevitables, són resultat d'una prèvia opc ió soc ial, d'un sistema ec onòmic que posa els
benefic is per damunt de la persona". Són paraules del papa Francesc, que rec ull la
c ampanya que ac aben de posar en marxa diverses entitats de l'església c atalana. La
c ampanya (http://www.treballdecent.cat/) es va presentar el passat 7
d'oc tubre, c oinc idint amb la Jornada Mundial pel Treball dec ent: “No qualsevol treball,
sinó un treball dec ent”. Formen part de la c ampanya el c entre d'estudis Cristianisme i
Justíc ia, Justíc ia i Pau, Càritas de Barc elona, Mans Unides, les delegac ions de Pastoral
Soc ial i Pastoral Obrera de l'Arquebisbat de Barc elona, el Seminari de Doc trina i Ac c ió
Soc ial de l'Església de la Fac ultat de Teologia, els moviments GOAC, MIJAC, JOC, així
c om els c ol·lec tius de c apellans obrers i de religiosos i religioses en barris populars.

Campanya "No qualsevol treball, sinó un treball decent!”

L’ac te es va c elebrar a la sala d’ac tes de Cristianisme i Justíc ia

(https://cristianismeijusticia.net/entitats-socialsd%E2%80%99esgl%C3%A9sia-impulsen-una-campanya-pel-treballdecent) c onduit per Pepe Rodado i va aplegar 120 persones. Va c omenç ar amb un

vídeo de testimonis que viuen en primera persona la prec arietat en les seves relac ions
laborals. L’element c entral de l’ac te va ser la xerrada de Charo Castelló,
vic epresidenta mundial del moviment de treballadors c ristians. Charo Castelló va fer
un rec orregut pels diferents doc uments de la doc trina soc ial de l’Església i
d’organismes internac ionals que han posat les bases del que entenem avui per treball
dec ent, un treball que no vulneri la dignitat intrínsec a que té la persona. Segons
Castelló, vivim una ‘nova morfologia del proletariat: prec arietat, irregularitat, risc ,
temporalitat,.... avui el treball no es garantia de sortir de la pobresa’. Posant el foc us
en la c risi ec onòmic a, segons ella, ‘no es que estiguem sortint de la c risi, la c risi ja ha
ac abat i la vida prec ària, la c risi permanent, és el nou ordre’. Charó Castelló animava a

les entitats c ristianes a ‘c onvertir els c riteris de la doc trina soc ial en c ultura polític a’
donc s ‘milions de persones no saben ni han visc ut mai el que és un treball dec ent, el
repte que tenim és enorme’.
Tot seguit, Xavi Casanovas de Cristianisme i Justíc ia i Merc è Darnell de Caritas
Dioc esana de Barc elona van presentar la c ampanya que c ompta amb un lloc web
www.treballdec ent.c at (http://www.treballdecent.cat) on es pot llegir i
desc arregar el manifest amb els seus nou punts programàtic s. Entre ells es reivindic a
la c reac ió de lloc s de treball de qualitat, l’impuls de polítiques ac tives i personalitzades
d’oc upac ió, o l’establiment de mec anismes que assegurin una renda mínima garantida.
Aquelles persones o entitats que vulguin poden unir- se a la reivindic ac ió omplint un
formulari d’adhesió.

Jornada mundial pel treball decent. No qualsevol treball, ...

Finalment, el bisbe Sebastià Taltavull, va dirigir unes paraules al públic . Amb una
c rític a forta i punyent es preguntava la possibilitat de tenir “un treball dec ent, en una
ec onomia indec ent” i va fer esment a la rec ent nota public ada

(http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/bisbes-catalunya-hi-hadret-al-treball-decent) pels bisbes c atalans respec te a la qüestió.

Una senzilla pregària llegida per militants d’ac c ió c atòlic a va c loure un ac te festiu i
reivindic atiu, obrint la porta a una c ol·laborac ió més estreta al treball de les entitats
soc ials que des de l’Església volen reivindic ar i denunc iar realitats d’injustíc ia flagrant i
ser llavor i impuls per a un c anvi soc ial que posi la persona en el c entre de les
dec isions ec onòmiques i polítiques.
Etiquetes:
Cristianisme i Justíc ia

(/ca/etiqueta/cristianisme-justicia-0), Justíc ia i Pau
(/ca/etiqueta/justicia-pau-1), Càritas Barc elona (/ca/etiqueta/caritasbarcelona-1), Mans Unides (/ca/etiqueta/mans-unides), les delegac ió de
Pastoral Soc ial (/ca/etiqueta/delegacio-pastoral-social-0), delegac ió de
Pastoral Obrera (/ca/etiqueta/delegacio-pastoral-obrera), Seminari de
Doc trina i Ac c ió Soc ial de l'Església (/ca/etiqueta/seminari-doctrina-acciosocial-lesglesia-0), GOAC (/ca/etiqueta/goac), Mijac (/ca/etiqueta/mijac0), JOC (/ca/etiqueta/joc-0), c apellans obrers (/ca/etiqueta/capellansobrers), religiosos i religioses en barris (/ca/etiqueta/religiosos-religiosesen-barris), Barc elona (/ca/seccio/15132), Ac c ió Soc ial (/ca/seccio/15125),
Episc opat (/ca/seccio/15180), Ac tes (/ca/seccio/15126), Soc ietat
(/ca/seccio/15304), Polític a (/ca/seccio/15542), Jesuïtes
(/ca/seccio/91154)
Comenta i comparteix
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Afegeix un comentari...

Facebook Comments Plugin
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PER QUÈ ANEM A VEURE PERSONES EMPRESONADES?

Especial Prejudicis 13/10/2016 15:55h

Per què anem a veure persones
empresonades?

Xavier Badia Cardús
Professor jubilat de
secundària, voluntari de
presons de Justícia i Pau

Formo part d'un grup de voluntaris de Justícia i Pau que van als
centres penitenciaris, i fem tasques d'acompanyament personal. La
vida en un centre penitenciari ve marcada per les parets i les reixes,
l'horari marcat i la rutina. Qui utilitzi el concepte demagògic de "mira
com viuen", o bé "tenen la vida solucionada", i altres comentaris més
despectius encara, mostra un desconeixement total d'aquesta realitat.
Si a més parlem de llargues condemnes, ens trobem davant d'una
gran erosió de la salut física i mental. La monotonia, el pas dels dies,
són elements omnipresents en totes les persones que són als centres
penitenciaris. Però alhora, allà dins, s'estableixen relacions molt
variades, i creuades. Veus persones que intenten superar moments
crítics de la seva vida, veus gent violenta, persones que reconeixen el
delicte, o bé persones que malden per deixar enrere múltiples
addiccions, veus accions de supèrbia. És un món tancat, format per
persones que han sigut rebotades de la societat, totes amb la seva
motxilla, i que han viscut situacions extremes o crítiques.

Fem l'activitat que fem, l'objectiu dels voluntaris penitenciaris és acompanyar persones que estan
en una situació de gran fragilitat i que tenen dret a una segona, tercera... oportunitat. La nostra
tasca és contribuir a millorar les condicions per a la seva rehabilitació i posterior reinserció a la
societat. Volem posar el nostre gra de sorra per humanitzar un entorn molt hostil, jeràrquic i
forçosament repressor, destacar aquelles qualitats bones que tots tenim, millorar l'autoestima, etc.
Tota persona té dret a la seva dignitat. Crec que cal una atenció a les persones més fràgils i
desvalgudes. Entre aquestes hi ha les persones que compleixen condemnes. No es tracta de
jutjar-les ni obviar el mal que han provocat. No em vull oblidar de les víctimes. Per això són a la
presó. A partir d'aquí, què podem fer per què ells mateixos surtin del forat? La nostra activitat no
és solucionar-los la vida, sinó facilitar-los eines perquè ells mateixos se'n surtin. I si tornen a
ensopegar, tornem-hi.
Però també volem contribuir a sensibilitzar la població respecte a la responsabilitat de la societat
quant a la reinserció de les persones empresonades. La societat ha d'entendre que la persona

que surt de la presó i que vol refer la seva vida ha de tancar una carpeta, i que no la podrà tancar
si entre tots reforcem l'estigma que porta d'expresoner, si no troba feina, si no té on viure, o si no li
facilitem la creació de noves relacions socials. La reinserció parteix de la voluntat personal, però
també de la complicitat de tots nosaltres. En definitiva, és un gran repte per a tots plegats, no
només de la persona que surt de la presó.
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món

Justícia i Pau recomana el ‘Salvados’ d’avui
de Jordi Évole sobre els ‘minerals de sang’
Per Redacció - 11 de novembre de 2016

Ara fa un any, Justícia i Pau (JiP) va demanar suport a la ciutadania per signar una
petició adreçada a la UE per exigir la regulació obligatòria dels minerals de sang. Des de
llavors, l’entitat ha emprès moltes iniciatives relacionades amb aquesta problemàtica en
col·laboració amb una àmplia xarxa d’entitats d’arreu d’Europa. Especialment, amb
l’entitat basca Alboan.
Precisament aquest diumenge, a les 21.30 h, al programa Salvados de La Sexta, es
podrà constatar la feina d’Alboan a la RDC. Jordi Évole entrevista dones víctimes i
activistes vinculades a aquesta causa, entre elles la cooperant María Álvarez, membre
d’aquesta entitat. L’organització anima a veure el programa i a compartir-lo amb els
coneguts. També podeu seguir la conversa a les xarxes utilitzant el hashtag
#mujerescongo.
El reportatge d’Évole entronca amb la idea fonamental de les campanyes de JiP, que és
impedir que els grups armats de zones en guerra es financin amb el comerç de minerals
utilitzats per a la nostra tecnologia, la ruptura del vincle entre els aparells i els
#ConflictMinerals. Amb aquesta finalitat, donar veu i informar sobre les connexions
entre el model de consum imperant i la perpetuació de la vulneració dels drets humans

en l’extracció dels #ConflictMinerals són claus per fer-ho.
Aquesta va ser una acció important de la campanya #ConflictMinerals, un espai
d’informació, reflexió, debat i empoderament col·lectiu per aconseguir acabar amb les
vulneracions de drets humans i conflictes perpetuats pel consum. L’objectiu és trencar
el vincle entre la importació a Europa de minerals provinents de zona de conflicte i els
mòbils o altres aparells electrònics d’ús diari. Justícia i Pau, per mitjà de la campanya,
vol donar a conèixer la relació que hi ha entre els productes tecnològics i els conflictes
armats i violacions de drets humans als països on s’extreuen els minerals necessaris
per fabricar-los.
Per assolir aquest objectiu, la campanya treballa en diferents línies. En la incidència
política davant el govern espanyol i les institucions europees i altres autoritats a favor
d’una llei que obligui a les empreses a proveir-se de minerals de forma responsable.
Sensibilitzant i mobilitzant la ciutadania a favor del consum responsable i del respecte
als drets humans. Promovent la investigació a les zones d’extracció dels
#ConflictMinerals i difonent informació sobre les problemàtiques generades per
l’extracció d’quests minerals des del terreny.
Amb aquest objectiu, Justícia i Pau ofereix al seu espai web dades i informacions més
actualitzades sobre les problemàtiques generades pels #ConflictMinerals arreu del món.
L’organització també porta a terme un seguiment dels processos polítics a escala
mundial que influeixen en l’objectiu d’acabar amb aquests vincles i presenta de forma
actualitzada tot el seguit de mecanismes que hi ha a nivell global a l’abast de tothom
per reolre aquestes problemàtiques.
Justícia i Pau investiga i difon aquesta problemàtica. En aquest sentit, l’entitat convida
els ciutadans a veure dues peces audiovisuals que ha produït durant aquest any. A la
primera, la periodista Gemma Parellada apropa a l’epectador la problemàtica de les
mines de la República Democràtica del Congo (RDC) i, a la segona, al Mobile World
Congress de Barcelona.
‘Minerals de sang: al punt zero del món tecnològic’. En aquest documental es
denuncia l’actuació de les grans empreses que es proveeixen de minerals com el coltan,
i es mostra com les seves decisions tenen un efecte directe en les vides de més del
60% de la població de l’est de la República Democràtica del Congo.

‘El coltan: entre guerrilles locals i la necessitat digital global’. Aquest reportatge
posa en relleu la importància que té el coltan a les nostres vides quotidianes i la
invisibilitat del seu origen tacat de sang. És un recorregut des del la RDC fins al Mobile
World Congress que se celebra, cada any, a la ciutat de Barcelona.
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Justícia i Pau a Girona i la
Coordinadora d'ONG reﬂexionen
sobre els refugiats
Ddg | Girona

09.12.2016 | 09:10

Justícia i Pau de Girona i la Coordinadora d'ONG han organitzat per a dilluns vinent, 12 de desembre,
una taula rodona que reﬂexionarà sobre la situació dels refugiats. Amb el títol Qui ha de canviar davant
d'aquesta crisi d'humanitat, l'activitat commemorarà l'aniversari de la proclamació de la Declaració
dels Drets Humans.
La taula rodona es farà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura de Girona i comptarà amb un cooperant
de Metge sense Fronteres, un promotor de la campanya «Casa nostra és casa vostra» i una integrant
de Girona Acull.
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Titúlate en nuestros Grados 100%
online.Un camino que no haces solo.Pago
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Regálate el Mejor Sonido Inalámbrico
estas Navidades !!
Martí Cots, en una imatge d'arxiu.

Una víctima del Rambo de la
Cerdanya: «Ens veia patir i ell
estava gaudint»
?Una de les quatre retingudes al refugi de Bellver
per Martí Cots, un delinqüent històric, explica...

Mor una dona de 68 anys atropellada pel seu
cotxe a Sant Jaume de
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Taula rodona: "Dones i Islam a Catalunya"
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En el marc del projecte "Teixint xarxes per afavorir la
justícia i la pau", Justícia i Pau organitza una jornada
per apropar el coneixement per part de la ciutadania
de la religió musulmana.
Acte

Accedeix al formulari
(/node/add/ev ent)

Actes

Inici: 13/12/2016 a les 09:00

Cicle "Temps de

9

República"
Justícia i Pau (http://www.justiciaipau.org/) ha organitzat una taula
rodona anomenada "Dones i Islam a Cataluny a"
(http://www.justiciaipau.org/es/85-portada/1693-acte-islam ) en
el marc del projecte "Teixint xarxes per afavorir la justícia i la pau".
L’objectiu de la jornada és afavorir el coneixement per part de la ciutadania de la
religió musulmana, i en especial, del seu col·lectiu femení. Per aquest motiu,
s’ha organitzat una taula rodona, per promoure el diàleg amb i entre dones
musulmanes líders en l’àmbit associatiu.

(/agenda/cicle-

Durant l’esdeveniment, hi haurà les següents ponents:

(/agenda/conferencia-

temps-de-republica)
09/01/2017
Conferència "El deute:
seny or de les nostres
v ides"

- Bombo Ndir, formadora i dinamitzadora cultural i presidenta de la Associació
(http://xarxanet.org/sites/default/files/cartell_7 2.jpg)
de Dones Immigrades Subsaharianes
(http://adisgranollers.blogspot.com.es/) (ADIS).

Més informació
Organitzador Justícia i Pau
Adreça de l'organitzador C/ Roger de
Llúria, 126, 3er 1a | 08037 Barcelona
Correu justiciaipau@justiciaipau.org
URI http://www.justiciaipau.org/ ()
Més Informació
(http://www.justiciaipau.org/es/85portada/1693-acte-islam)

el-deute-seny or-deles-nostres-v ides)

- Komal Naz, mediadora i intèrpret, membre de Jov entut Multicultural
Musulmana
(https://juv entutmulticulturalmusulmana.wordpress.com/tag/multicultural/)
i fundadora de PakMir (http://www.pakmir.com/).

09/01/2017
Coneixement del món
animal: sessió

- Salwa El Gharbi, investigadora social i consultora, presidenta de l’associació
FIKR.

informativ a

- Xantal Genovart, vicepresidenta de l'Associació de Dones Musulmanes a
Cataluny a (http://admacataluny a.blogspot.com.es/).

del-mon-animal-

L’acte tindrà lloc el dimarts vinent 13 de desembre a les 19h de la tarda a la seu
de Cristianism e i Justícia (https://cristianismeijusticia.net/es).
L’entrada és lliure.
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ANNEX III. MEMÒRIA DE LES COMISSIONS
CATALANES DE JUSTÍCIA I PAU

En la majoria de diòcesis catalanes i de les Illes Balears hi ha comissions o
associacions de Justícia i Pau constituïdes canònicament pels seus respectius
bisbats, totes amb finalitats similars: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic,
Solsona, Mallorca, Menorca i Eivissa. En alguns casos, funcionen únicament
com a comissions d’àmbit local o comarcal dins del territori de la diòcesi.
Cada comissió o associació diocesana té personalitat jurídica pròpia i actua de
forma autònoma en el seu àmbit territorial. Ara bé, totes les comissions
comparteixen un mateix esperit, tenen finalitats i activitats similars, col·laboren
intensament, es coordinen de forma permanent i actuen de forma conjunta amb
diferents iniciatives i campanyes.
En aquest Annex III oferim la memòria d’activitats de 2016 de les comissions
existents actives: Tarragona (incloent la comissió local de la Selva del Camp),
Lleida, Girona, Vic (Manresa), Solsona (Cervera) i Menorca. Mallorca i Eivissa
resten actualment inactives.
(Les comissions de caràcter local existents en les diòcesis de Sant Feliu de
Llobregat i Terrassa no s’han constituït formalment com a comissions
diocesanes i, com ja s’ha indicat, treballen conjuntament amb Justícia i Pau de
Barcelona. Per això les seves activitats són relatades en els capítol 9 d’aquesta
memòria de Justícia i Pau de Barcelona.)
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1. Arxidiòcesi de Tarragona
Secretariat de Justícia i Pau de Tarragona
Pla de Palau, 2, 43003 Tarragona
fescobar@coft.org
977 212 303
President: Francesc Escobar
Les activitats desenvolupades per Justícia i pau a Tarragona l’any 2016 van
ser:
1. Cicle de Cinefòrum
CINEFÒRUM. Tercer divendres de cada més (el quart a l'octubre i a l’abril).
Santiago Camós. El cicle de cinefòrum només va tenir lloc durant el curs 20152016, per tant l’any 2016 només es varen dur a terme sessions del gener al
juny:
15 de gener
MARGIN CALL, de J.C. Chandor (U.S.A.), 2011.
Crònica de la vida de vuit treballadors d'un poderós banc en iniciar-se la crisi
financera de 2008.
19 de febrer
QUERIDO FRANKIE, de Shona Auerbach (Gran Bretanya), 2004.
Un nen es comunica per correu amb el seu pare, de la marina mercant.... Això
és el que li diu la mare...
18 de març
LA HERENCIA DEL VIENTO, de Stanley Kramer (U.S.A.), 1960.
El professor d'una escola és portat a judici per ensenyar als alumnes la teoria
de l'evolució de les espècies. Basat en fets reals.
15 d’abril
PRIDE (ORGULL), de Mathew Marchus (Gran Bretanya), 2014.
Els miners d'un poble petit gal·lès, en vaga general en època de la Thatcher,
reben un inesperat (i no massa ben vist) suport d'un grup londinenc de gais i
lesbianes.
20 de maig
HOY EMPIEZA TODO, de Bertrand Tavernier (França), 1999.
El director de l'escola d'un poble castigat per la crisi minera ha d'acollir uns
infants orfes, davant la incomprensió dels veïns.
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17 de juny
LA JAULA DE ORO, de Diego Quemada-Diez (Mèxic), 2013.
Uns adolescents camí dels EEUU troben el dolor i la injustícia, però també
l'amistat i la solidaritat.

2. Sopars col·loqui
Consisteix, en clima de sopar distès, en una conferència i col·loqui posterior
amb persones convidades expertes en temes diversos o que són referents per
a les seves activitats.
Els sopars col·loqui tenen lloc el segon divendres de cada mes a les 20.30 h al
Restaurant M.R. Torreforta-Tarragona - C/Francolí, 59
8 de gener
El mètode maçònic avui: raó i sentit, a càrrec de Santiago Castellà Surribas,
Professor de Dret i Relacions internacionals-URV, antic Gran Mestre Adjunt de
la Gran Logia Simbòlica Española.
12 de febrer
Una religió en procés de canvi, a càrrec de Joan Estruch i Gibert, sociòleg.
11 de març
L’espiritualitat al S. XVI i al S. XXI, a càrrec de Laia de Ahumada i Batlle,
filòloga i escriptora.
8 d’abril
L’escola de l’amor en el Poble de Déu, a càrrec de Pere Fibla i Isabelle
Velandia, membres del Seminari del Poble de Déu i responsables Monestir de
la Serra de Montblanc.
6 de maig
El fenomen humà en la cosmologia actual: de l’evolució de la matèria a
l’experiència del Crist còsmic, a càrrec de David Jou i Mirabent, Catedràtic de
Física-UAB.
10 de juny
Càritas. 50 anys de Càritas Tarragona, a càrrec de Francesc Roig i Querol,
president Caritas Tarragona.
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14 d’octubre
Utopia política i esperança cristiana, a càrrec de Josep Gil i Ribas, Doctor en
Teologia.
11 de novembre
La Pau és possible, a càrrec de Jaume Castro i Forns, Responsable de la
Comunitat de Sant Egidi a Barcelona.
2 de desembre
Ramon Llull: tradició i innovació, a càrrec de Mercedes Sarda i Pons,
Licendiada en Filología Catalana.

1.2. Comissió local de la Selva del Camp
C/ Abadia, 24, 43470 La Selva del Camp
jpaulaselva@gmail.com
977 844 264 (Salomé Balsells) // 977 844 060 (Parròquia)
Coordinadora: Salomé Balsells
La comissió de Justícia i Pau de la Selva del Camp és formada per unes 8
persones, que es reuneixen quinzenalment per programar les activitats i fer
lectura conjunta de documents d’actualitat.
L’any 2016 la Comissió ha continuat treballant en l’àmbit d’aquesta població
difonent els missatges i accions de Justícia i Pau, participant en iniciatives
locals, organitzant xerrades i debats i publicant un butlletí informatiu periòdic.
Les activitats i conferències són sempre obertes i amb una bona participació de
públic.
Així mateix bimensualment, de forma gratuïta i a domicili, es reparteixen 280
exemplars de Converses i Debats, el full informatiu de JiP a la Selva. A part,
s’envia per correu electrònic a tots els que hi estan interessats.
La Comissió també fa divulgació de comunicats referents a problemes socials i
de justícia.
Així mateix, participa a la trobada anual de les comissions de Justícia i Pau de
Catalunya i Balears.
Finalment destacar que la Comissió, solidaris amb les necessitats més
immediates, cada any fa una aportació a Càritas d’oli i llet, i també destina una
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ajuda al Programa de beques a joves de Guatemala (projecte creat pel
company Ramon Bosch).
Aquesta és la relació de les activitats més importants de l’any:
1 de gener
49 Jornada Mundial de la Pau: “Venç la indiferència i conquereix la pau”
comunicat anual del Papa Francesc a les Comissions de Justícia i Pau.
Divulgació del comunicat a tots els interessats.
29 de gener
Jornada local per la Pau. Missa de pregàries per la Pau.
Per la tarda presentació per Mn. Joan Curieses del llibre “Salms avui” escrit
per Mn. Ricart Cabré Roige, acompanyat d’un recital de poemes a càrrec de
Dolors Quintana, Francina Baldrís, Rosa Isern i Narcís Martí.
21 de febrer
Conferència “Una condemna global al sistema” Laudato Si’ - Comentaris i
reflexions sobre la carta encíclica del Papa Francesc “Lloat sigueu”, a càrrec
del Dr. Jaume Botey Doctor en Filosofia per la Facultat de Lletres de la UAB,
Llicenciat en Teologia. Doctor en Antropologia i professor d’Història de la UAB.
13 de març
Conferència i presentació del llibre: “LES RELIGIONS A CATALUNYA” a càrrec
del seu autor Josep Lluis Carod Rovira i la editora del llibre.
23 d’abril
Sant Jordi. Participació amb una parada de llibres durant tot el dia al Portal
d’Avall.
24 d’abril
Conferència solidaria sobre refugiats, L’experiència, a Lesbos, de l'equip de
voluntaris de Badalona: Proactiva Open Arms, i l’aportació d’Àngel Miret Serra
del Comitè coordinador d'ajuda al refugiat de Catalunya. Es feu un donatiu
econòmic a l’associació de Badalona Proactiva Open Arms.
7 de maig
Participació a la 2ª Festa pel Territori jornada de tot el dia a l’Hort d’Iglesias
organitzada per Xarxa Sud.
8 de maig
Comerç Just i Banca Ètica una parada al matí al Portal d’Avall.
29 de maig
Primera encesa d’espelmes al Portal d’Avall en denuncia pacífica per les morts
al mar Mediterrani de tants refugiats que fugen de la guerra. Acte que es farà
cada mes.
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1 de juliol
Sopar Solidari de fi de curs. L’import recollit anà destinat a les ONGs que estan
salvant vides a la mediterrània: Stop Mare Mortum i Proactiva Open Arms.
Durant els mesos d’estiu
Continuen cada mes l’encesa d’espelmes al Portal pel problema de Refugiats
“obrim les fronteres, volem acollir”.
Reunions de l’equip de JiP i coordinació per la ampliació de Justícia i Pau de la
Selva junt amb l’Albiol, quedant constituït al mes de setembre com una sola
entitat depenent de l’Arquebisbat de Tarragona com agrupació parroquial de La
Selva – Albiol.
1 d’octubre
Conferència “Arxius i Drets Humans” 10 anys de suport a l’Arxiu Nacional
Sahrauí” a càrrec de Ricard Ibarra Ollé, president d’Arxivers sense Fronteres
29-30 d’octubre
Participació a la fira de la Selva del Camp, amb una parada de Comerç Just i
una activitat per tenir memòria, sensibilitat i crida a la situació dels migrant i
refugiats.
20 de novembre
Conferència “Com és que de les presons no en sabem gairebé res” - L’acció
dels voluntaris de Justícia i Pau – parlà: Xavier Badia Cardús, president de la
Comissió de Justícia i Pau de Barcelona en el servei de voluntaris a presons.
L’acompanyà Mn. Agustí Ayats Badia, consiliari de presons a Tarragona,
acompanyat d’alguns voluntaris.
8 de desembre
Matí taula al Portal d’Avall per divulgació i venda de l’Agenda Llatinoamericana
2017. Amb productes de Comerç Just.
Vuitena acció pacífica de protesta i denuncia per la situació dels morts a la
Mediterrània. Acció amb la que s’han adherit altres entitats locals.
10 de desembre
Participació al Mercat de Nadal amb una taula de Comerç Just i divulgació de
l’Agenda Llatinoamericana 2017
11 de desembre
Al matí a la porta de la Parròquia una taula amb l’Agenda Llatinoamericana
Per la Tarda a Santa Llúcia, conferència “Ecologia integral”, -Reconvertir-ho tot
– a càrrec de Ton Crusells, Pagés i Arcadi Oliveres economista.
27 al 30 de desembre
Participació al Par de Nadal.
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Se segueix enviant comunicats propis del pensament i criteris de JP amb motiu
de fets destacats, també els previs a les eleccions municipals, autonòmiques,
etc. Cartes del papa Francesc. Bimensualment el full informatiu Converses i
Debats.

2. Diòcesi de Girona
Associació Justícia i Pau de Girona
C/ Antic Roca, 38, bis, 17003 Girona
972 249 333
Director: Albert Quintana
Les actuacions de l’associació de Justícia i Pau de Girona el 2016 van ser:
4 de febrer
Acte “Es pot ser pacifista, encara?”.
13 de febrer
Amb motiu del 40è aniversari de Justícia i Pau Girona, l'entitat organitzà un
acte en homenatge a Josep Maria Delàs, pacifista, activista social i antic
director de Justícia i Pau de Girona, l'aniversari de la mort.
11 de març
Amb motiu de la Trobada Diocesana de Pastoral Obrera 2016, es va organitzar
una conferència "Treball precari, treballadors pobres".
Josep Anguera, professor d'economia aplicada a la Universitat de Girona,
havent estat sots-director general d'ocupació de la Generalitat de Catalunya, va
oferir un col·loqui sobre les alternatives que hi ha davant la situació laboral en
què ens trobem actualment.
13 d’abril
Acte sobre "Ramon Llull: Somni i Misteri"
Justícia i Pau de Girona organitzà, juntament amb Els Amics de la Unesco, El
Pastor d'Hermes, Omnium Cultural i Els Amics Gironins de Verdaguer, l'acte
sobre Ramon Llull, del que aquest any es va celebrar el 700 aniversari del seva
mort.
26 de maig
Conferència “Del Vaticà II al Papa Francesc”. Acte a càrrec de Joaquín Perea,
capellà basc, teòleg i autor del llibre "Otra Iglesia es possible" serà l'encarregat
de dirigir la conferència. Justícia i Pau organitza aquest acte juntament amb El
Pastor d'Hermes.
22 d’agost
Condol per la mort de Narcís-Jordi Aragó.
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29 de setembre
Participació del programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016.
13 d’octubre
Acte de reconeixement a Vicenç Fiol, soci de Justícia i Pau durant molts anys i
membre de l'Equip Permanent durant una bona temporada.
21 de novembre
Publicació a la web de Justícia i Pau de l’Estat d'opinió d'Àlex Masllorens: “Un
monstre ve a veure’m”.
12 de desembre
Taula rodona: “qui ha de canviar davant d’aquesta crisi d’humanitat?”.
17 de desembre
Intervenció en el 30è aniversari de la constitució del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament.

3. Diòcesi de Lleida
Comissió de Justícia i Pau de Lleida
Av. Blondel, 11, 2n, 25002 Lleida
973 210 815
President: Rafael Allepuz
Les activitats que Justícia i Pau realitza a Lleida estan centrades a organitzar
cicles de conferències, jornades i seminaris, i dur a terme projectes de
sensibilització propis o conjuntament amb altres entitats. Aquestes activitats
tracten diferents temes relacionats amb l'activitat política, econòmica i social de
l'entorn més pròxim a nosaltres i també de l'àmbit mundial.
La comissió de Lleida forma part de la Coordinadora d'ONG i altres moviments
solidaris de Lleida i de la plataforma Lleida Social, donant suport i participant en
els actes i les activitats que organitzen aquestes entitats.
Activitats de la Comissió de Justícia i Pau de Lleida curs 2016:
Al llarg de l’any
Participació en diferents programes de radio del Bisbat de Lleida. Programes
que també se graven en vídeo i es troben en la web del Bisbat.
També al llarg de l’any, la comissió ha co-organizat un Seminari Fe i Justícia
amb el títol “Compromís social i espiritualitat” amb les següents sessions:
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24 de febrer
Visió socioesporotual Mn. Carles Sanmartín
2 de març
Visió biblioprofètica Llic. Daniel Turno
9 de març
Visió de la Doctrina Social de l’Esglèsia Llic. Carme Cancho
16 de març
Visió des de l’encíclica Laudato si’ Llic. Mar Pérez
30 de març
Visió des d’altres tradicions espirituals Llic. Jesús Sans
6 d’abril
Taula rodona entre els conferenciants Modera Dr. Xavier Pelegrí
19 d’abril
Conferència “Éssers humans o titelles? L’educació és la clau”. A càrrec de Joan
Antoni Melé, conferenciant, formador en valors i membre del Consell Assessor
de Triodos Bank.
19 de maig
Conferència “La crisi de l'estat social i el debilitament dels drets socials”.
Ponent: Sra. Teresa Crespo, Presidenta d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció
Social) i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars (CAPSiF) de la
Generalitat de Catalunya.
14 de novembre
Publicació a la web de Justícia i Pau de l’Estat d'opinió de Rafael Allepuz:
“Pobresa energètica”.

4. Diòcesi de Solsona (comissió de la Segarra)
Comissió de Justícia i Pau de la Segarra
Plaça Màrtirs, 7, 25200, Cervera
jpausegarra@gmail.com
973 530 313
Coordinador: Josep Casanovas
22 de gener
Conferència-debat “El dret a un treball digne”, a càrrec de Rafael Allepuz,
professor d’economia aplicada de la Universitat de Lleida, president de Justícia
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i Pau Lleida. Distribució del text de Justícia i Pau de Catalunya “Cal garantir el
dret a un treball digne”.
4 d’abril
Amb la col·laboració de l’associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga,
conferència “Desigualtat i propietat”, a càrrec de Rodolfo Cascão Inácio,
educador popular, actor, dramaturg, militant cultural, mobilitzador social i
activista polític.
En el marc de la campanya “Som comerç just i banca ètica”, la comissió ha
desenvolupat les següents activitats:
Durant el curs escolar
Concurs de dibuix adreçat als alumnes d’ensenyament obligatori dels centres
educatius de Cervera.
7, 8, 14 i 15 de maig
Conjuntament amb la Fundació Xavier Paules: exposició dels dibuixos del
concurs escolar, lliurament dels premis, berenar per als participants, mostra i
venda de productes de comerç just, informació sobre comerç just i banca ètica.
11 de novembre
Conferència “Davant la febre dels minerals, conversió ecològica?
Investigacions de Justícia i Pau i demandes a les institucions de la Unió
Europea en la campanya #ConflictMinerals”, a càrrec de Miquel Àngel Prieto
Vaz, membre de Justícia i Pau i investigador de conflictes a l'Àfrica dels Grans
Llacs.
9 de desembre
Presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2017; conferència “Justícia
climàtica: afrontar el canvi global, sense perdre ningú pel camí”, a càrrec de
Lourdes Berdié, química, activista energètica, membre de la Xarxa per la
sobirania energètica i del Moviment per la justícia climàtica.

5. Diòcesi de Vic (comissió de Manresa)
Comissió de Justícia i Pau de Manresa
C/Era del Firmat, 1-3
despatx-inter-manresa@bisbatvic.com
938 753 200
Responsable: Domènec Cucurella Comellas
A la diòcesi de Vic funciona actualment un grup d’àmbit local a Manresa, la
Comissió de Justícia i Pau Manresa, que enguany ha posat especial interès en
les tasques de sensibilització ciutadana i en temes d’actualitat, tot organitzant
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conferències i activitats de manera conjunta amb d’altres entitats de la ciutat.
Concretament,ha desenvolupat aquestes activitats el 2016:
7 d’abril
Conferència “Desigualtat i propietat”, a càrrec de Rodolfo Cascao Inacio,
activista social i educador del Brasil. L'acte va ser organitzat conjuntament amb
Araguaia-bisbe Pere Casaldàliga i l'Associació Josep M. Cunill per al comerç
just.
Maig
Manresa va estrenar la primera Mostra d’Economia Social i Solidària,
impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat, del qual formem part. Entre
diferents activitats, hi va haver una conferència a càrrec de l’Arcadi Oliveres,
que portava per títol: “Com afectarà el TTIP en l'economia i a nivell social”.
Donada la gravetat del problema dels refugiats, que per desgràcia continua
sent d’actualitat, la comissió va plantejar al Consell de Solidaritat de Manresa
que convoqués una reunió oberta a totes les entitats de la ciutat, per tal
d'analitzar el problema i donar-hi una resposta, de manera conjunta i
coordinada amb la resta d'ONGs. Van tenir vàries reunions que han donat pas
a nombroses actes.
Juny
Durant la Setmana de Sensibilització amb els Refugiats, i coincidint amb el Dia
Internacional del Refugiat, des de la nova comissió creada, de la qual hi forma
part, van portar a terme diferents activitats:
“Neda pels Refugiats” va ser una iniciativa solidària portada a terme de manera
conjunta amb l’Esclat, Cube, Piscines Municipals, Ateneu Les Bases, Club de
Tenis, Nat’s i Cercle Artístic. L'activitat vol simbolitzar els 7.000 metres de
distància que hi ha entre les costes de Turquia i l'illa grega de Lesbos, trajecte
de mar que milers de sirians han de travessar fugint de la guerra i buscant un
futur millor. La recaptació d’aquesta activitat va anar íntegrament a ProActiva
Open Arms.

Setembre
Assistència al IX Congrés de Pastoral Penitenciària. El departament de
Pastoral Penitenciària de la Comissió Episcopal de Pastoral Social va
organitzar el IX Congreso de Pastoral Penitenciària, amb el títol “Abrazados en
la Misericordia”. Un dels objectius de la trobada va ser “visionar la Misericòrdia i
l’acció pastoral de l’Església dins l’àmbit penitenciari, prevenir i fer visibles les
conseqüències de l’ingrés a presó”.
Octubre
Donada la importància de les diferents comunitats religioses de la ciutat,
especialment de la comunitat musulmana, Justícia i Pau Manresa s’ha adherit i
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ha participat en la campanya “Teixint xarxes” de Justícia i Pau Catalunya, amb
l’objectiu d’establir contactes amb aquesta comunitat, la seva organització i les
seves preocupacions. D’aquesta manera volen contribuir a una relació fluida
per aconseguir diàleg i pau. La trobada a la Mesquita de Manresa va ser
recíprocament enriquidora i punt de partida per contactes futurs.
15 d'octubre
Fira d'ONGs del Consell de Solidaritat de Manresa, en la qual hi va participar la
comissió.
Novembre
Presentació de l’Agenda Llatinoamerica 2017. El tema d’enguany és el
següent: “Ecologia Integral. Reconvertir-ho tot”. L’acte va tenir lloc a la Sala
d'actes del Casino de Manresa i el ponent va ser Rufí Cerdans, geògraf i expert
en medi ambient. En aquest acte també es va presentar la campanya ”Si
cuides el planeta, combats la pobresa”, que vol impulsar la divulgació de
l'Encíclica “Laudato si”. Aquesta campanya s'està promovent a nivell català i de
l'Estat espanyol, i, òbviament, a la ciutat de Manresa.
Durant tot l’any 2016, s’han continuat les activitats formatives al Centre
Penitenciari Els Lledoners. Amb el nom “Els dimecres, descobrim” es porten a
terme tallers, organitzats en tres àmbits: Imatge (fotografia i cinema), artístic
(pintura i ceràmica) i de creació literària i expressió verbal.
La Biblioteca del Centre Penitenciari és un lloc on també fa activitats per
fomentar la lectura, ja sigui amb la tertúlia literària o el repàs de les notícies
més importants de la setmana.

6. Diòcesi de Menorca
Comissió Justícia i Pau Menorca
Pla de l’Església, 7, 07750 Ferreries (Menorca)
sarapont@infortelecom.es i febrer.joan@gmail.com
971 35 16 17 (Sara Pons); 971 37 31 03 (Joan Febrer)
Presidenta: Sara Pons
Les activitats de Justícia i Pau de Menorca el 2016 varen ser:
1. NADAL PER LA PAU
•

Resum i divulgació del missatge del Papa Francesc "Venç la indiferència,
guanya la pau", publicat a la premsa local (Diari Menorca, 31-XII-1-I), i
elaboració d'unes pregàries inspirades en el mateix missatge enviades a
totes les comunitats cristianes amb motiu de la jornada mundial de la pau
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1r de gener 2016. Aquestes pregàries s'estenen en 4 punts: conversió de
cor, intercessió, acció de gràcies i compromisos.
•

Celebració de pregàries i misses en la jornada mundial per la pau
(01.01.16).

•

Vetllada literàrio-musical amb el lema del missatge del Papa "venç la
indiferència, guanya la pau" celebrada a Ferreries el 3-01-16, presentada
per na Sara Pons Vidal, de la comissió diocesana de JP/Menorca. L'acte
conté:
a. "Imatges i paraules": projecció d'imatges en un power-point amb el títol
"no sentir, no rallar, passar de llarg" o bé implicar-se (Manel Febrer). Les
paraules, llegides per Josep Mercadal i Imma Truyol són textos del pastor
luterà Niemöller, Luther King (sermó sobre el bon samarità), Navid
Kermani, periodista (sobre l'oblit de Síria per Occident) i un vídeo
d'UNICEF ("Las 7 alcantarillas")
b. Testimonis "vençuda la indiferència, guanya la pau" des de "Mans
Unides "(Josep Vilafranca), Càritas (Carme Mascaró), Fundació Vicenç
Ferrer (alumnes d'ESO), Palestina (Josep Manguán), Fons Menorquí de
Cooperació (Marga Benejam).
c. Música i cant: Mariona Ferrer i Clara Casanovas (xel·lo), Clara i Josep
Febrer (cant i guitarra), Nito Martí (cant i guitarra).
2. REFUGIATS

•

En relació amb aquesta problemàtica, JP organitza dos actes amb la jove
estudiant siriana Mireille Al-Farah: una conferència a la sala St. Josep de
Ciutadella (divendres 4-març) en què exposa com la guerra ha destruït la
convivència inter-religiosa que existia a Síria, i una xerrada inclosa en la
pregària del Via-Crucis a la parròquia St. Bartomeu de Ferreries (diumenge
6-març).

•

Participació a la II jornada de "Menorca pel dret de'Asil", celebrada al parc
des Freginal (Maó) el 14 de maig: JP hi llig un manifest titulat "Germans
refugiats.
3. PRESÈNCIA DE JP ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

•

Ressenya a la premsa local (Diari Menorca i Full Dominical) dels actes
organitzats per JP: Nadal per la pau, intervencions de Mireille Al Farah,
presentació de l'Agenda Llatino-americana.

•

Sobre el tema de la guerra i refugiats: entrevista a Mireille Al Farah a la
revista Iris, de Ciutadella (4-03) i al Full Dominical (7-03). Escrit de Joan
Febrer sobre la presència cristiana a Síria: "Mireille Al Farah, testimoni
xocant" (Diari Menorca 25-03); i de Joan López Casasnovas amb el títol
"Ara tampoc tocava" (D. Menorca). I de JP/Menorca "Sobre la situació dels

167

refugiats" (D. Menorca, 22-03). També es publica el manifest "Germans
refugiats" llegit a la Jornada pel dret d'Asil (D. Menorca, 28-05).
4. JORNADES CATALANO-BALEARS
Celebrades a St. Just Desvern amb el lema "Cap a una ecologia integral" el 28
de maig, hi participen tres membres de JP/Menorca.
5. AGENDA LLATINO-AMERICANA-2017
Acte de presentació de l'Agenda 2017 dedicada "L'ecologia integral.
Reconvertir-ho tot". Té lloc a la sala Albert Camus, de St. Lluís el 18 de
novembre. Hi participen en Miquel Camps, de l'associació ecologista GOB que
parla sobre "El repte ambiental: sortir del túnel", na Tere Borràs, regidora de
l'Ajuntament de St. Lluís, i en Jordi Planas, activista de l'Agenda, i un membre
de JP. Al final s'interpreten algunes peces musicals.
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ANNEX
IV.
MEMÒRIA-REGISTRE
DE
CARTES
ENVIADES
A
INSTITUCIONS
PÚBLIQUES
DE
DIFERENTS PAÏSOS DAVANT CASOS DE VULNERACIÓ
DE DRETS HUMANS
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JUSTÍCIA I PAU
C. Roger de Llúria 126, 3r 1a, 08037 Barcelona
Tel. 93 317 61 77
Correu electrònic: justiciaipau@justiciaipau.org
http://www.justiciaipau.org/
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