XERRADES I TALLERS DE JUSTÍCIA I PAU
- CURS 2020/2021 PARRÒQUIES ECOSOLIDÀRIES
Aquesta activitat de sensibilització vol desvetllar, en àmbits eclesials, la necessitat de promoure el
model de societat just, solidari i respectuós amb la natura que es desprèn de l’encíclica Laudato si’. El
grup d’ecologia i justícia de Justícia i Pau ofereix assessorament, eines i materials a les parròquies o a
altres comunitats cristianes que vulguin generar un procés de canvi en la seva comunitat.
Objectius:
- Donar a conèixer l’encíclica Laudato si’ del Papa Francesc.
- Presentar l’estreta relació que hi ha entre la degradació ambiental i la pobresa.
- Mostrar com el model tecno-econòmic actual genera greus situacions d’injustícia a la qual tots,
conscientment o inconscientment, col·laborem.
- Fer prendre consciència de com els hàbits i comportaments quotidians influeixen en el futur del
nostre planeta i com les accions que semblen més innocents poden ser generadores de greus
injustícies.
- Proposar els canvis de mentalitat i les pràctiques necessàries per construir un model de societat
just, solidari i respectuós amb la natura.
- Conscienciar sobre la necessitat d’ancorar els canvis de mentalitat que planteja l’encíclica Laudato
si’ aprofundint en la pròpia l’espiritualitat.

LES MIGRACIONS I EL REFUGI
De l’hostilitat a l’hospitalitat
La Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, de la qual Justícia i Pau en forma part, ofereix
aquesta activitat que explica el fenomen històric de les migracions, reflexiona sobre els diferents drets
relacionats amb la temàtica (dret d’asil, dret a migrar) i es fixa en les causes i conseqüències de les
migracions. Davant aquestes problemàtiques, reflexionem sobre quina és la resposta que volem
donar: hostilitat o hospitalitat? Veiem com el sistema actual és hostil amb els immigrants (fronteres,
CIE, devolucions en calent...) i tractem de trobar espai per l’hospitalitat mitjançant la reflexió. Com
podem treballar l’acollida? Què ens impulsa i com la fem créixer?

ELS MINERALS DE CONFLICTE
Esclaus del mòbil. Vides en joc
Aquesta activitat està pensada per als grups de joves de la comunitat parroquial (esplai, grups de
vida...). És una activitat basada en un joc de rol que té l’objectiu de sensibilitzar sobre l’espoli dels
recursos naturals a la República Democràtica del Congo com a conseqüència del nostre model de
consum, concretament sobre l’extracció del coltan, necessari per a la fabricació dels productes
electrònics.
Mòbils high tech, vides low cost
A partir del documental Blood in the mobile i d’altres audiovisuals elaborats en la campanya
#ConflictMinerals de Justícia i Pau, s’aborda la problemàtica de l’explotació dels recursos naturals i
especialment l’extracció de minerals, la seva relació amb els conflictes armats i les noves tecnologies,
concretament amb la telefonia mòbil, la responsabilitat de les empreses i les nostres pautes de
consum. A més del visionat i el debat posterior, els elements clau del taller són les accions concretes
de denúncia que els i les participants poden desenvolupar.
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EL MÓN DE LES PRESONS, LA JUSTÍCIA PENAL I LA REINSERCIÓ SOCIAL
La realitat a la presó
Aquesta xerrada aborda tots aquells aspectes que desconeixem del món de la justícia penal i la presó.
Com per exemple el perfil de les persones empresonades, els efectes que té la presó sobre elles i la
necessitat del compromís social per promoure la seva reinserció en la societat.
Contra la pena de mort i la tortura
Aquesta activitat pretén despertar el sentit crític dels i les participants i ofereix arguments i criteris per
oposar-se i lluitar contra la tortura i la pena de mort.

LA CULTURA DE LA PAU I LA NO-VIOLÈNCIA
Avançar cap a una cultura de la pau
Aquesta xerrada reflexiona sobre els reptes més importants per construir la pau al món, fent especial
èmfasi en el diàleg, la mediació, el desarmament, el control del comerç d’armes i la filosofia de la noviolència.

PER UNA ECONOMIA EN FAVOR DEL BÉ COMÚ
Cap a una economia justa i sostenible
Aquesta activitat fa reflexionar sobre el model econòmic dominant i la seva relació amb el creixement
de les desigualtats, la persistència de la pobresa i l’atur i la destrucció mediambiental. Alhora, proposa
les transformacions necessàries i les alternatives que caldria promoure per avançar cap a una
economia favorable al bé comú i al desenvolupament humà integral.
Per un consum responsable
Aquesta xerrada parteix d’una descripció del fenomen del consumisme a la nostra societat per
conèixer el seu impacte social i ambiental, i ofereix una reflexió que contribueixi a promoure hàbits i
criteris per un consum més responsable.

ELS DRETS HUMANS
Els drets humans
Aquesta xerrada vol donar a conèixer els principals drets humans i els textos jurídics que els
reconeixen internacionalment. També mostra els drets humans més vulnerats en el món i a casa
nostra, així com la lluita en favor dels drets humans, els mecanismes nacionals i internacionals de
protecció i el paper de les ONG i la societat civil.
El dret a un treball decent
Aquesta xerrada exposa la importància del treball per al desenvolupament de la persona i divulga la
necessitat de garantir el dret a un treball decent per aconseguir una societat justa.

ALTRES TEMES
El pensament social cristià
Justícia i Pau, com a entitat cristiana, ofereix des de la seva experiència una aproximació als principis i
criteris que l’Església i els cristians proposen per construir un món més just, respectuós de la dignitat
de les persones i en pau.
50 anys denunciant injustícies, treballant per la pau
Exposem què és Justícia i Pau, quines són les seves finalitats i les accions més destacades al llarg dels
50 anys d’història com a entitat i les principals activitats actuals.
La nostra oferta inclou xerrades sobre altres problemàtiques socials actuals. Podreu trobar informació
més detallada al nostre web: www.justiciaipau.org (“oferta d’activitats”).
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