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1.

‘‘

Feliços els qui treballen per la pau,
Déu els anomenarà fills seus

Presentació

2.

d’acció 2018-2022: 1) el treball en favor d’un model de desenvolupament humà basat en el bé comú i l’ecologia integral, 2) la defensa
dels drets humans, amb atenció a alguns especialment vulnerats,
3) la contribució a la reinserció social de persones recluses i a un
model de justícia restaurativa i 4) la promoció d’una cultura de la
pau, que ajudi a crear una societat més acollidora i hospitalària de
Estem satisfets dels resultats, tenint en compte les nostres pos- la immigració.
sibilitats. Però també sabem que els reptes de la justícia i la pau
són immensos i inacabables. El nostre objectiu és fer una aport- Volem agrair aquí a tothom qui ha fet possible tota aquesta acció: les
ació modesta però significativa, sempre des d’una posició crítica i persones sòcies, donants, activistes, voluntàries, col·laboradores,
independent, ancorada en el missatge de l’Evangeli i en xarxa amb treballadores, estudiants en pràctiques... És una emocionant tasca
altres entitats i col·lectius amb els quals compartim preocupacions col·lectiva de solidaritat i compromís. Aquí en deixem constàni propostes. Aquest és el nostre ADN des de la creació de l’entitat cia per a la història, a la vegada que us animem a sumar-vos-hi.
el 1968.
Seguirem compromesos amb aquests reptes.
Durant l’any 2019 Justícia i Pau Barcelona ha desenvolupat un treball
especialment intens. La nostra tasca, com sempre, s’ha orientat a
educar, crear opinió i incidir sobre els poders públics per afavorir
una societat més justa i una cultura sòlida dels drets humans i de
la de pau, tant a escala local com global.

Tal com veureu en aquesta memòria, el 2019 hem fet un esforç especial en quatre grans línies d’acció, que vàrem fixar en el nostre pla

Junta de Govern de Justícia i Pau Barcelona
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2019 en números

97 i 3.500

3.500

10.600

Hem impartit o participat en
97 xerrades, tallers o debats
públics amb més de 3.500
assistents

Hem tingut 3.500 usuaris/es
de mitjana mensual al web

Hem superat els 10.600
seguidors/es a Twitter

115

1.450

3.700

Hem publicat 115 articles,
notícies i comunicats al
nostre web

Hem tingut 1.450
subscriptors/es al nostre
butlletí digital

Hem superat els 3.700
seguidors/es a Facebook

Memòria’19

3.

Estructura i organització

Som...

Organigrama

468 persones i entitats associades
Més de 160 persones voluntàries actives
6 comissions territorials

ASSEMBLEA

Hem comptat amb:

JUNTA DE GOVERN

Un equip tècnic del qual han format part un total de 7 persones al llarg del 2019
El suport d’un total d’11 estudiants universitaris que han realitzat pràctiques amb
nosaltres durant el 2019
COMISSIONS D’EIX
JUNTA DE GOVERN

Eudald Vendell

Maria Bargalló

Quima Giménez

Joaquim Cervera

Àngel Miret

Laura Mor

Xavier Puigdollers

Mar Rosàs

President

Vocal

Vicepresidenta

Vocal

Vicepresidenta

Vocal

Vocal

Vocal

Núria Sastre
Vocal

Josep Mª Fisa

Delegat episcopal
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COMISSIONS TERRITORIALS

COMISSIONS TRANSVERSALS

TESTIMONI

4.

Els quatre eixos de treball

Desenvolupament Humà integral:

Empreses
transnacionals
i drets humans

volem promoure un model de desenvolupament humà global alternatiu, just, respectuós del bé
comú i el medi ambient, que integri les poblacions i les capes socials més vulnerables.

Campanya
#ConflictMinerals

veniments com el Festival de Cinema i
Drets Humans de Barcelona.

Xarxa de Parròquies
Eco-solidàries

Després de cinc anys, seguim denunciant
l’impacte nociu de l’extracció de minerals que
s’usen per la fabricació d’aparells electrònics
(especialment a la República Democràtica
del Congo).

El taller interactiu “Esclaus del mòbil.
Vides en joc” en centres educatius.

Acompanyem parròquies, comunitats, moviments i entitats cristianes en el procés de
conversió a l’ecologia integral, assessorant i
sensibilitzant per propiciar estils de vida més
austers, responsables i coherents.

Destaquem:

La publicació d’un informe d’investigació
desenvolupat per Better Chain sobre el
comerç de minerals de conflicte a l’RDC
i el paper d’Europa, presentat a la seu de
Justícia i Pau de Bèlgica a Brussel·les.
El documental “Kichwa tembo, el
somni d’un tresor amagat”, realitzat
per GADHOP, gràcies al suport de l’ACCD,
l’ICIP i de desenes de particulars que hi
han contribuït a través d’una campanya
de Crowdfunding. S’ha projectat a esde-

Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre com contribuïm al consum responsable, i
a l’aplicació de normes i recomanacions que
garanteixin la responsabilitat de fabricants i
importadors.
http://conflictminerals.es/ca/portada/

Davant l’explotació, les amenaces i els
desplaçaments de les poblacions del sud per
l’actuació de les empreses transnacionals,
ens mobilitzem per defensar la terra i els drets
humans. Per això, un any més hem treballat
en favor de l’aprovació d’un tractat internacional vinculant de protecció dels drets humans
enfront l’acció d’aquestes grans empreses.
Destaquem:

La nostra participació en una trobada
de més de dues-centes ONG, a Ginebra,
en ocasió de la reunió de treball de Nacions Unides sobre l’esmentat Tractat Internacional. N’hem fet difusió a Catalunya
i també hem donat suport als actes reivindicatius que s’han desenvolupat de forma
paral·lela al debat al llarg de la “Setmana
de mobilització dels pobles”.

Promovem un model de societat just, solidari
i respectuós amb la natura, tal com planteja
l’encíclica Laudato si’ del Papa Francesc, la
qual hem difós, donant a conèixer l’estreta
relació que hi ha entre la degradació ambiental i la crisi social.
Destaquem:

El nou web on es poden trobar tots els
materials que s’estan elaborant.
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/
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Altres activitats
en aquest àmbit
Cal fer menció a la nostra ja antiga tasca
de promoció de les finances ètiques.
L’entitat és membre de la Plataforma Finançament Ètic i Solidari (FETS), participant en la seva Junta Directiva i en la divulgació de les seves activitats. Hem impartit
també algunes xerrades en escoles sobre
aquesta matèria i som associats i clients
d’entitats de banca ètica: Oikocredit, FIARE
Banca Ètica i Triodos Bank.
Justícia i Pau procura contractar el seus
serveis i subministraments amb entitats d’economia social i solidària. Tenim
contractada la telefonia amb Som Connexió, l’electricitat amb Som Energia, les
assegurances a través de Arç cooperativa
i els serveis d’assessoria laboral, fiscal i
informàtica amb la Fundació Catalana de
l’Esplai.

Maria Bargalló
Vicepresidenta de l’entitat
i coordinadora de la xarxa
Ecoparròquies.
“Formo part del grup de treball ‘Ecologia i
Justícia’ de l’entitat que, moguts per l’interès
d’aprofundir en la Laudato si’ i per promoure
els canvis d’estil de vida que proposa, des
del primer moment vam tenir clar que calia començar per “casa” i incidir prioritàriament en les comunitats eclesials. Va ser així
com vam iniciar, en unes poques parròquies
properes, aquest projecte que a dia d’avui
s’estén arreu de Catalunya.
Un valor afegit de la iniciativa respecte a
d’altres dins del camp de l’ecologisme és
l’existència de comunitats amb qui podem
viure i compartir la conversió ecològica integral, així com d’una xarxa que les sustenta i
anima a que junts i juntes impulsem el canvi
global que la nostra societat necessita”

Pau, diversitat i democràcia:

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

Projecte [Rec]fugiades
Al llarg del curs escolar 2018/2019, una vuitantena d’alumnes del Col·legi Mare de Déu dels
Àngels de Barcelona han participat en aquest
projecte educatiu que s’ha realitzat conjuntament amb l’associació La Bretxa, amb la
col·laboració de personal tècnic de Càritas
Sant Andreu, Creu Roja, el Servei d’Acollida i
Interculturalitat del districte de Sant Andreu, i
amb la participació de quatre persones refugiades.

TESTIMONI

Campanya
Teixint Xarxes

La Xarxa Interreligiosa
per la Pau (XIP)

Iniciada el 2015 amb la intenció d’afavorir,
a Catalunya, la integració social, la igualtat
d’oportunitats, i l’exercici dels drets de les persones i dels col·lectius procedents de països
de religió majoritàriament musulmana. Aquest
2019 hem continuat visitant diferents mesquites a Salt (Girona) o Barcelona.

Impulsada per Justícia i Pau, es tracta
d’un espai de col·laboració basat en el
diàleg interreligiós i interconviccional,
des del qual es reconeixen el diàleg i la
col·laboració interreligiosa com un actiu
per la societat catalana, la convivència i
la pau, i a través del qual es treballa pel
ple respecte a la llibertat de culte.

Destaquem:

La trobada que vam organitzar al Parlament de Catalunya entre representants
de diferents col·lectius musulmans i la
diputada Saloua Laouaji Faridi, per tal de
conversar sobre el context actual de la
convivència i la cohesió social al país.

La repercussió de la campanya ha gaudit d’un
abast cada cop més ampli, donant vida a iniciatives com la Xarxa Interreligiosa per la Pau
(XIP), que ara funciona de manera autònoma.

Destaquem:

La jornada “Dones, religions i pau” en la
qual dones d’onze tradicions religioses o
conviccions diverses han compartit idees
sobre la relació entre la pau i la fe o espiritualitat.

Joaquim cervera
Vocal de la Junta de Govern
i coordinador de l’eix “Pau,
diversitat i democràcia”.

Destaquem:

El premi Aprendizaje-Servicio 2019, que
ha rebut el projecte, i que està convocat
per la Red Española de Aprendizaje-Servicio, Educo i Edebé.

“Una de les coses que fan especial la XIP és
que es tracta d’un espai interreligiós centrat
en la pau. A més, ofereix propostes d’acció a
la resta d’entitats de diàleg interreligiós i interconviccional de Barcelona, però també de
Catalunya. Sense anar més lluny, arran de la
jornada “Dones, religions i pau” hem elaborat
un manifest que tot just hem començat a difondre i que ja es pot consultar aquí.”

La iniciativa ha permès que l’alumnat ampliés
la seva visió sobre les migracions i l’acollida,

(https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/3q2XESqXeaPYY9H)
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i que establís un contacte directe amb les
persones migrades del seu districte. El resultat n’ha estat una exposició sensibilitzadora
anomenada “La diferència ens enriqueix, el
respecte ens uneix”, que consta de videoclips,
curtmetratges, pintures, poemes, murals, etc.
Més informació, aquí.
https://cutt.ly/Zyks02H

Projecte Diàleg.CAT
En relació amb el conflicte polític que viu
Catalunya, creiem que ens pertoca contribuir
a crear un clima de diàleg que promogui la
cohesió social i que pugui afavorir una solució
justa, democràtica i duradora.
És per això que hem elaborat una proposta
—que volem fer arribar a les comunitats i entitats cristianes— de creació d’espais de diàleg,
sota la inspiració de l’Evangeli i el pensament
social cristià, per tal que persones amb visions
diferents o contraposades puguin escoltar-se,
compartir preocupacions i sentiments, com
també enriquir la pròpia perspectiva.
Des de Justícia i Pau ens oferim, de fet, a conduir i facilitar el desenvolupament d’aquests
grups, per mitjà dels quals en cap cas es pretén convèncer a ningú de res, ni prendre partit
per cap de les posicions, sinó contribuir a una
experiència gratificant en el “compartir”, escoltant i intentant comprendre a l’altre o altra.

Drets Humans:

Campanya
Banca Armada

Altres activitats
en aquest àmbit

Continuem implicats en la denúncia de
les polítiques d’inversions en empreses
d’armament, per part de les cinc principals entitats bancàries de l’Estat (BBVA, Bankia, Banc
Sabadell, Caixabank i Banco Santander).

19 de gener. Ens hem adherit a la vetlla
anual de pregària “CIEs mai més” davant del
CIE de Zona Franca, organitzada pel Grup de
visites al CIE de la Fundació Migra Studium.

En el marc d’un treball conjunt amb les
diferents organitzacions partícips (el Centre Delàs d’Estudis per la pau, RETS, SETEM, AMOC, l’ODG i FETS), hem representat a accionistes crítics/ques que ens han
delegat el seu vot per tal d’expressar el
missatge de denúncia en les juntes generals
d’accionistes dels bancs esmentats.

19 de gener. Hem participat en diferents
actes cívics en solidaritat amb les persones
cristianes perseguides arreu del món, com
el realitzat conjuntament amb ACAT i altres
entitats, reunint a més d’un centenar de persones a l’Arc del Triomf de Barcelona.

és un dels eixos de treball històrics de Justícia i Pau, que té per finalitat contribuir a crear una cultura dels drets
humans a la nostra societat. Actualment ens centrem en incidir socialment i política per promoure determinats
drets humans especialment vulnerats, entre d’altres els drets socials i els drets dels infants.

Hem estat presents en altres espais
col·lectius entorn al fet migratori: el grup
de migracions de Lafede.cat, la plataforma
ciutadana Stop Mare Mortum i la Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades.

Dilluns dels
Drets Humans

Hem fet seguiment i ens hem pronunciat
públicament contra el projecte del Govern de
la Generalitat de dotar d’armes de foc al Cos
d’Agents Rurals, ja que considerem que és
una mesura contraproduent i perillosa.

El 2019 ha continuat el Cicle de Conferències dels Dilluns dels Drets Humans, iniciat el
1998.
En total, han estat vuit sessions repartides al
llarg de l’any, en què s’ha debatut sobre algunes de les problemàtiques socials i de drets
humans de major rellevància en l’actualitat,
amb la presència de persones i organitzacions expertes.

30 de gener. Hem celebrat el Dia escolar
de la No-violència i la Pau impartint xerrades
a diverses escoles i instituts.
Durant tot el 2019
Hem participat de La Plataforma d’Entitats
Cristianes amb els Immigrants (PECI),
formant part de l’equip coordinador i
col·laborant en l’elaboració dels seus pronunciaments públics.

El cicle, organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia, Mans Unides, Càritas
Diocesana de Barcelona i el Grup de Juristes Roda Ventura, ha comptat amb la
presència de més de 750 assistents.
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Destaquem:

La sessió del maig, amb motiu de les eleccions municipals, que va comptar amb la
participació de representants de les
principals candidatures per debatre sobre cinc de les problemàtiques socials
més rellevants per a la ciutat de Barcelona
i la seva ciutadania.

Equip d’incidència
El nostre equip d’incidència ha escrit cartes
a les autoritats públiques de diferents països
com Guatemala, Colòmbia, Mèxic, Aràbia
Saudí, Bahrain, Burundi, Rússia o Egipte entre d’altres, en relació a 30 casos de violacions greus dels drets humans que afecten
especialment a líders socials i polítics.

Violació de drets civils
i polítics per part de
l’Estat espanyol
Hem continuat també denunciant la repressió
sobre líders socials i polítics de Catalunya, que
viola greument drets fonamentals i els principis democràtics.
L’octubre de 2019, davant la sentència dictada
pel Tribunal Suprem, vam publicar una nota de
rebuig conjuntament amb un ampli col·lectiu
d’entitats cristianes i ens vam adherir també
a un manifest signat per més de 500 entitats catalanes, que denuncia el retrocés que
suposa per la qualitat democràtica de la nostra societat.

Plataforma Església
pel Treball Decent

Grup de treball
de drets de la Infància

Altres activitats
en aquest àmbit

Continuem participant, amb quinze organitzacions cristianes, en aquesta iniciativa molt
activa durant tot l’any.

Coincidint amb el trentè aniversari de la Convenció de Drets de l’Infant, hem volgut
subratllar la importància de continuar
treballant en favor d’aquests drets.

El grup de treball Justícia i Salut ha analitzat
qüestions com l’accés equitatiu als serveis
de salut o els abusos de la indústria farmacèutica. Aquest any ha col·laborat en la
realització de l’acte “Conflicte d’interessos
en els professionals de la salut”, coorganitzat
per l’Institut Borja de Bioètica i les Comissions
de Deontologia del CCMC.

Destaquem:

El document que la Plataforma va fer
públic, amb motiu de les Eleccions
Generals de l’abril, adreçat als diferents
partits polítics i a la ciutadania, amb un
seguit de propostes per fer efectiu el
dret a un treball decent.

El grup de treball, hereu de la Comissió de la
Infància de Justícia i Pau (creada fa 40 anys),
ha divulgat diferents articles i comunicats i
ha continuat participant en diferents espais:
el Grup de Drets i Oportunitats de la Infància
del Consell Municipal de Benestar Social de
Barcelona i la Taula d’Infància i Adolescència
de Catalunya (TIAC).

La denúncia de la precarietat laboral i ens hem adherit a una vetlla de
pregària diocesana organitzada des de
la Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona.

Ha participat també en el Seminari Permanent de Drets dels Infants, organitzat per la
Fundació Sant Raimon de Penyafort i l’Institut
de Ciència Política i Social.

La concentració per reclamar unes millors
polítiques d’ocupació amb motiu del 7
d’octubre, Jornada Mundial pel Treball Decent.
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La solidaritat amb el poble colombià i la participació, en xarxa amb altres entitats, a la
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans
a Colòmbia.
Continuem coordinant la tasca de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne, formada per
Càritas, OCUC, UGT, CCOO i Justícia i Pau, amb
accions d’incidència sobre els poders públics,
en favor de polítiques que garanteixin el dret a
l’habitatge.

Justícia Restaurativa:

TESTIMONI

Incidència social en
favor d’una justícia
restaurativa

treballem per promoure un model alternatiu de justícia penal, menys basat en el càstig i orientat a la restauració
del dany causat pel delicte, la reinserció social de l’infractor, i la reconciliació amb la víctima.

Programa de
voluntariat per a la
reinserció social
Continuem amb aquest projecte (iniciat el
1987) que segueix creixent en nombre de persones voluntàries (ja en són gairebé 80) i en
línies d’actuació.
El programa s’orienta a l’atenció humana,
emocional i educativa de les persones internes en centres penitenciaris de Catalunya
en vistes al seu benestar i reinserció social,
que es tracta d’un col·lectiu especialment vulnerable, exposat a una exclusió social severa,
agreujada per la situació d’empresonament.
Per mitjà de les diferents activitats que impulsem, aquest 2019 hem donat suport a
més de 650 persones recluses i familiars.

El programa es desenvolupa en tots els centres
penitenciaris de la demarcació de Barcelona i
té les següents línies d’actuació: acompanyament personal de persones recluses, activitats educatives, animació sociocultural, programa “Suport” i projecte “Cercles de suport”,
aquests dos últims d’acompanyament en la
sortida en llibertat.
Destaquem:

La menció honorífica, que ha rebut l’entitat
per aquesta tasca, en el marc del XXVI Premi Voluntariat, que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
El jurat del Premi ha valorat la intervenció
de Justícia i Pau per la seva contribució a la
humanització de la situació a les presons.

Xavier Badia
Coordinador del voluntariat els darrers tres anys.

taris, obert a voluntaris d’altres entitats i persones interessades. Enguany, hem iniciat el
seminari “Una mirada al sistema penal i penitenciari”.

“Desconeixia completament el món de les
presons. Quan hi vaig entrar en contacte,
vaig pensar que tothom té dret a refer la seva
vida i a una segona oportunitat. Als centres penitenciaris he trobat persones que
malden per deixar enrere pàgines personals
viscudes molt dramàtiques. He vist signes
d’esperança, de lluita i de superació. També
he vist fracassos. He après molt.

El projecte es desenvolupa en col·laboració
amb diferents entitats. Ens coordinem també
amb el conjunt d’entitats col·laboradores del
sistema penitenciari català en el marc de la
Taula de Participació Social del Departament
de Justícia, així com de les Taules de Participació Social dels Centres.

Crec que aquest voluntariat és una oportunitat per donar la mà a persones que viuen un
moment difícil de la seva vida. Però també és
una manera de denunciar el buit, el desconeixement i de vegades el menyspreu que la
societat té envers les persones privades de
llibertat. És, al cap i a la fi, una oportunitat per
donar fe que la gratuïtat és possible en un
entorn deshumanitzat i repressor”

Al llarg de l’any organitzem sessions de formació continuada del nostre equip de volun-
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A part de la intervenció directa a dins de les
presons, per nosaltres és primordial donar a
conèixer a l’opinió pública la realitat que s’hi viu
i els impactes negatius que l’empresonament
té sobre les persones, especialment en
termes d’exclusió social.
L’objectiu és contribuir a la instauració progressiva d’un model de justícia restaurativa,
que suposi una reducció de la presó, sigui
més respectuós dels drets humans i promogui realment la reinserció social de l’infractor i
la protecció de la víctima.
Amb aquest objectiu, intervenim regularment
en mitjans de comunicació, organitzem o impartint conferències i participem en debats
públics.
Destaquem:

La sessió del Cicle dels Dilluns dels Drets
Humans “És compatible la presó amb
els drets humans?” dedicada aquesta
problemàtica.

La creació i interpretació, per part del Pedro Cánovas (voluntari de Justícia i Pau), del
monòleg titulat “Nadie lleva lazos por ellos”,
al Teatre de La Gleva de Barcelona.
La nostra participació en un debat públic
en el marc del Festival de Cinema i Drets
Humans de Barcelona.
Així mateix, hem continuat la nostra acció
en favor de la supressió de la pena de presó
permanent revisable i hem seguit desenvolupant un estudi, iniciat l’any passat, sobre salut
mental i presó, que divulgarem el 2020.

5.

Altres activitats
destacades
Activitats
educatives en centres
d’ensenyament

XIV Edició Memorial
Joan Gomis
El certamen va néixer per mantenir viva la
memòria d’en Joan Gomis, expresident de la
nostra entitat, i estimular el compromís solidari dels i les professionals del periodisme.

Pel que fa a la categoria de trajectòries
periodístiques, s’ha premiat el fotodocumentalista Sergi Cámara que, des de 2004,
denuncia la vulneració de drets humans al
Mediterrani i les fronteres europees.

Una tasca important i habitual de Justícia
i Pau és la col·laboració amb els centres
d’ensenyament del nostre país, particularment de secundària i batxillerat, per tal de
contribuir a l’educació pels drets humans, la
pau i la justícia social.

Enguany, també hi hem tingut molt present
al jove periodista gallec Pablo López Orosa,
premiat en l’edició del 2017 i que va morir
sobtadament el passat 15 de novembre.

El 2019 també hem
organitzat...
1 de gener. Celebració de la Jornada Mundial de la Pau a la Catedral de Barcelona,
on hem fet difusió del missatge del Papa.
Diverses comissions territorials de Justícia
i Pau també han organitzat actes diversos
arreu de Catalunya.

4 d’octubre. El dia de Sant Francesc, amb
motiu del “Temps de la Creació”, iniciativa
ecumènica internacional en favor de la natura, hem celebrat una vetlla de pregària amb
el lema “La xarxa de la vida: la biodiversitat
com a benedicció de Déu”. Ha tingut lloc al
Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona i ha estat organitzada per una àmplia
xarxa d’entitats d’església de Barcelona.

Destaquem:

https://sergicamara.org/

La impartició de 31 xerrades, tallers i altres activitats en centres d’ensenyament,
en el marc de les iniciatives i actuacions
que descrivim en aquesta memòria.
Més de 950 alumnes han pogut gaudir
d’aquestes activitats.

En aquesta edició, el premi de la categoria
d’obres artístiques ha quedat molt ben repartit entre el reportatge “#Sexsymbols”, de les
periodistes Gemma Parellada, Maria OlivellaQuintana i Majo Siscar, i “Congo: la guerra sin
fin”, del periodista Santiago Barnuevo i la fotògrafa Marta Soszynska.

Mantenim des de fa anys un acord de
col·laboració amb la Fundació Escoles Parroquials de Barcelona, que permet una actuació
regular amb les escoles d’aquesta xarxa.

https://especiales.eldiario.es/sex_symbols/

També hem orientat o assessorat a diferents
estudiants en el marc dels seus Treballs de
Recerca de Batxillerat.

https://www.rtve.es/noticias/congo-guerra-sin-fin/
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27 de desembre. Hem coorganitzat el tradicional recital del “Poema de Nadal” de Josep
Maria de Sagarra, també al mateix Santuari
del Carme, cedit amablement per la comunitat de Carmelites Descalços de Barcelona.

TESTIMONI

6.

Justícia i Pau de Barcelona
Justícia i Pau de Barcelona és present en el territori corresponent a les diòcesis de
Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat.

Trobades de
Justícia i Pau

Exposició 50è

30 de març

5-7 abril

1 de juny

Trobada anual dels
amics i amigues de
Justícia i Pau.
Escola Casp de Barcelona:
dinar festiu. Prèviament va
comptar amb una conferència dedicada a la cultura de
l’hospitalitat i una presentació
de les actuals activitats de
l’entitat.

Jornades estatals
de Justícia i Pau
d’Espanya.
Fundación Pablo VI de Madrid: dedicades al procés de
construcció europea.

Trobada
catalanobalear de
Justícia i Pau.
Escola Pia de Terrassa:
dedicada a la promoció de
“nous valors i nous estils a
la pràctica política”.

11-14 octubre

26 octubre

Trobada europea de
Justícia i Pau.
Bratislava: sobre el tema
“Pau, justícia i veritat trenta
anys després de la caiguda
del teló d’acer”.

Trobada anual de
persones sòcies,
col·laboradores i
comissions d’acció de
Justícia i Pau de
Barcelona.
Casa d’Exercicis Sant Felip
Neri.

Comissió de Badalona

Participació a la Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona que ha impulsat la 1a edició del
Capvespre de les religions
Celebració de la Jornada de la Pau
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2020

Amb la celebració dels 50 anys de Justícia
i Pau el 2018, l’exposició #UtopiesQueNoHoSón va començar a recórrer tot el territori.
Es tracta d’un recull commemoratiu d’aquest
mig segle de denúncia de les injustícies socials i de treball per la pau que, també durant
el 2019, hem continuat exposant a diversos
municipis.

Comissió del Maresme

Celebració anual de la Jornada Mundial de la Pau conjuntament amb entitats islàmiques.
Concentració per la convivència i la pau, conjuntament amb comunitats mus ulmanes, i per denunciar els atacs supremacistes contra dues mesquites de Christchurch (Nova Zelanda)

Molins de Rei
Barcelona
Manresa
Terrassa
Sabadell

Comissió de Sant Just Desvern

Conferència-debat sobre la conjuntura social i econòmica actual
Sopar solidari amb un projecte de defensa dels drets dels pobles indígenes a La Guajira (Colòmbia)

Comissió de Sabadell

Xerrada sobre els menors migrants sense referents familiars i “sopar de la fam” en suport a la
Fundació catalana Bayt al-Thaqafa
Pregària per la Terra: “La biodiversitat, una benedicció de Déu”
Comissió de Sabadell
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2020

Comissió de Terrassa

Acompanyament a persones recluses a
l’Hospital Penitenciari de Terrassa
Publicació d’articles al Diari de Terrassa
Celebració de la Jornada Mundial de la Pau

Dolors Fernández
Presidenta de Justícia i
Pau Maresme.
Teixint Xarxes amb les
comunitats musulmanes.
“Al llarg dels molts anys que portem treballant de
manera conjunta amb la comunitat musulmana
de Mataró, hi ha hagut moments en els quals el
diàleg ha estat més complicat i en què semblava
que féssim passos enrere, ja fos degut a factors
que tenien a veure amb les seves dinàmiques
internes o per les reticències que s’han donat a
l’interior de la nostra comunitat cristiana.
Això no obstant, la tasca que hem dut a terme
a la ciutat és la demostració del fet que malgrat
les diferències, quan un vol, pot trobar allò que
l’agermana amb l’altre, que en aquest cas és la
pau. Les religions tenim coses a dir en favor de
la pau i la convivència, ens podem reconèixer de
forma mútua i cal fer partícip a la ciutat d’aquest
procés que implica el reconèixer-nos.”

Comissió de Terrassa

Comissió del Maresme
Comissió de Badalona
Comissió de Sant Just d’Esvern
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7.

Justícia i Pau a Catalunya

8.

Justícia i Pau és una xarxa d’entitats independents, presents en diferents territoris corresponents a la diòcesis de l’Església. Desenvolupen també accions conjuntes sota el nom de Justícia i Pau Catalunya. A més de Barcelona, a Catalunya hi ha aquestes comissions:

Comissió de Tarragona

Comissió de Solsona

Cicle permanent de sopars-col·loqui mensuals sobre problemàtiques diverses, amb la participació
d’experts: l’accés a l’habitatge, l’ascens de l’extrema dreta a Europa, la desobediència civil o el desenvolupament sostenible, entre molts altres.
Comissió territorial de La Selva del Camp – L’Albiol
Organització periòdica d’activitats de sensibilització
i debat sobre qüestions d’actualitat.

Xarxes,
federacions i
altres espais
dels quals
formem part:

Comissió de Girona

Comissió de Manresa

Trobades amb persones refugiades procedents de Síria i entrevista conjunta amb regidors municipals
sobre la seva situació.
Celebració de la Jornada Mundial de la Pau
Celebració de pregàries interreligioses en centres de culte de confessions diverses
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2020
Realització de tallers al Centre Penitenciari Lledoners

LaFede.cat
FETS-Finançament Ètic i Solidari
Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants (PECI)
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne
Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya
Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Federació Catalana de Voluntariat Social
Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós
Fiare Banca Ètica
Oikocrèdit
Som Connexió
Som Energia
Fundació Catalana de l’Esplai
Xarxa Interreligiosa per la Pau
Campanya Banca Armada
Stop Mare Mortum
Plataforma Església pel Treball Decent
Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades
FOCIR - Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes

Comissió de Solsona

Organització de diverses conferències i actes públics sobre problemàtiques d’actualitat
Contribució a l’aprovació de mocions municipals d’adhesió a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els nivells administratius de La Segarra
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2020

Comissió de Girona

Celebració de la Jornada Mundial de la Pau. Participació a la Marxa per la Pau i la Llibertat a l’Alt Empordà (gener ‘19)

Comissió de Manresa

Presentació de pel·lícules al Cicle de Cinema i Solidaritat
Col·laboració amb l’Associació UAP Eduquem per la pau
Participació a la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme
Organització i col·laboració en diversos actes públiques sobre problemàtiques d’actualitat.

Comissió de Lleida

Participació a la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, a la Comissió Diocesana
d’Acollida als Refugiats (CoDiAR) i la Xarxa d’Entitats Cristianes

Comissió
de Lleida

Treball en xarxa

Comissió de Tarragona
Comissió territorial de
La Selva del Camp – L’Albiol

22

23

Memòria’19

Entitats amb
les que hem
col·laborat
durant el 2019:
Justícia i Pau de Catalunya
Comisión General de Justícia y Paz de España
Justícia i Pau Europa

ESTATALS
Coordinadora para la Prevención de la Tortura
Enlázate por la Justicia
INTERNACIONALS
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
International Peace Bureau
Bureau International Catholique per l’Enfance
Campaign Dismantle Corporate Power

Associació Solidança
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
Grup de Juristes Roda Ventura
Càritas Diocesana de Barcelona
Associació Araguaia amb el bisbe Pere Casaldàliga
FundiPau
Mans Unides
Fundació Joan Maragall
Creu Roja Catalunya
Servei d’Acollida i Interculturalitat del districte
de Sant Andreu
La Bretxa
Fundació Catalunya Religió
Fundació Escoles Parroquials de Barcelona
Fundació Sant Raimon de Penyafort
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Fundació Migra Studium
Institut Borja de Bioètica
Comissions de Deontologia del CCMC
Comunitat de Sant’Egidio
Better Chain
GADHOP
Justícia i Pau Butembo (RD Congo)

9.

Rendició de comptes

RESULTATS 2019

INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS

DESPESES

resultat

INGRESSOS		
DESPESES		
RESULTAT 		

207175,96
-203909,69
3266,27

Aportacions socis			
Patrocinis i col·laboracions		
Subvencions públiques		
Donatius				
Activitats remunerades		
Altres					
					

28%
3%
48%
12%
6%
3%
100%

Campanyes i activitats		
Personal				
Oficina i serveis			
Altres despeses			
					

36%
54%
8%
1%
100%

Després d’un any 2018 molt dolent, que vam tancar amb un fort dèficit, l’any 2019 hem aconseguit equilibrar els ingressos i les despeses, assegurant un petit
superàvit que ens permeti anar cobrint els deutes generats en anys anteriors.
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Amb el suport de:
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