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qui som
Justícia i Pau és una entitat sense ànim de
lucre que actua a Catalunya des de l’any
1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social,
la pau, la solidaritat i la protecció de la naturalesa. Treballem fent sensibilització de la
ciutadania i incidència política mitjançant
activitats diverses: campanyes públiques,
informes i publicacions, activitats educatives, congressos, conferències, seminaris,
jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

Ens pots conèixer millor a

www.justiciaipau.org
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ENFOCAMENT
TRANSFORMADOR
Estem vivint un moment complex.
Per una banda ens trobem en un
període de postpandèmia amb
les seves conseqüències socials,
polítiques i econòmiques. I, per
una altra banda, tenim davant
l’augment de discursos d’odi que
porten a normalitzar pràctiques
violentes contra les minories i les
diferències, com ara l’augment
de la xenofòbia, la LGTB-fòbia,
l’antigitanisme i el racisme estructural; l’augment de tragèdies migratòries que condemnen
milers de persones a fugir dels
seus països; les situacions de falta d’exercici de la democràcia; el
caràcter punitiu de les presons;
el canvi climàtic i l’abús de la biodiversitat per part de la humanitat; i, davant l’escapisme general
dels diferents grups polítics i eco-

nòmics, reflexionem i enfortim la
nostra resposta sense deixar de
banda el perquè hi som i què és el
que espera la societat de les nostres accions, aquí i ara.

no havia tingut tanta població fugint de la violència i la desesperació des de la Segona Guerra Mundial); o quan un poble vol exercir
els seus drets democràtics i la
resposta passa per l’agressió i la
repressió; o quan una pandèmia
oblida, de nou, els més febles i silenciats de la societat, afavorint
les majories privilegiades; o quan
més del 40% dels pobres del món
viuen en economies afectades
per la fragilitat, els conflictes i la
violència sense cap esperança; o
quan la nostra societat continua
pensant que som els amos de la
Mare Terra o, sense anar més
lluny, quan al nostre país més
d’un terç dels nens i nenes es troben en risc de pobresa i el 26,3%
del total de la població catalana,
està empobrida?

¿Què fer, per tant, davant una
agressió sexual a una noia que
passeja tranquil·la per la seva
ciutat; o davant la mort d’un noi
homosexual que acaba al tanatori després de rebre una pallissa
mortal; o quan un/una líder juvenil desapareix als carrers de
qualsevol ciutat del món sense
deixar cap rastre; o quan un grup
de nois surt a “caçar” gitanos;
o quan un defensor/defensora
dels drets humans es veu obligat
a deixar casa seva, la seva vida
sencera, en ser amenaçat de
mort per un grup armat (el món
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Davant d’aquesta situació, volem generar una cultura cívica
compromesa amb els drets humans a partir del coneixement
no solament teòric sinó, especialment, de les situacions reals on
els drets humans són vulnerats,
i també de les actituds i les iniciatives necessàries per protegir-los. D’aquesta manera volem
que la nostra proposta tingui una
utilitat social i que contribueixi a
la informació i conscienciació de
les persones destinatàries sobre
el valor de la dignitat humana.
És per això que us oferim acompanyar la vostra entitat des de
dos itineraris: el formatiu i el
d’assessorament.
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ITINERARI
FORMATIU
Mitjançant les nostres activitats, pensades especialment per a aquelles entitats que estiguin interessades a millorar la qualitat de la
seva tasca, oferim un seguit d’eines i estratègies per tal d’adaptar i focalitzar els seus objectius i activitats.
Oferim formació en:

1.

Enfocament
de drets humans

5.

Construcció
de pau i no-violència

2.

3.

6.

7.

Cultura de pau
Mediació
i gestió dels conflictes a l’intern de l’entitat

Enfocament dels
empobrits de la Terra

Ecologia
i justícia
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4.

Perspectiva d’incidència sociopolítica

8.

Un cristianisme al límit
de la transgressió
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ITINERARI
D’ASSESSORAMENT
Si la vostra entitat necessita un assessorament quant a la gestió
dels conflictes interns; la gestió de les tasques d’incidència o la inclusió dels enfocaments de transformació social/drets humans/
cultura de pau/ecologia i justícia/lideratge ètic... som aquí per
acompanyar-vos.

Acompanyament
en mediació interna

Assessorament
en gestió
del voluntariat

Acompanyament
en orientacions
estratègiques
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Assessorament
en treball en xarxa
i posicionaments

Dossier d’Entitats

Curs 2021 - 2022

Justícia i Pau

*
CARACTERÍSTIQUES
COMUNES A TOTES
LES ACTIVITATS
Públic
Totes les activitats d’aquest catàleg estan
adreçades a centres educatius o culturals,
biblioteques, casals, centres oberts, ajuntaments, entitats, associacions, parròquies i
altres institucions i col·lectius, etc.

Metodologia
Les sessions són dinàmiques en format xerrada, diàleg o taller, amb suport audiovisual
(en alguns casos) i participació activa de les
persones participants.

Durada

Espai

Valor afegit

Format

Per a la majoria d’activitats és necessària
una sala amb equip audiovisual, ordinador,
accés a Internet i equip de projecció.

Totes les activitats són dinamitzades per
persones expertes en la matèria amb bagatge en la realització de xerrades i tallers.

Les activitats poden ser presencials o per
videoconferència. Contacteu amb nosaltres
i buscarem la millor opció.

Les sessions duren generalment entre 6090 minuts, encara que ens adaptem a les
necessitats de cada sol·licitud.

.........................................................
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MESURES
COVID-19
Som conscients que seguim vivint temps d’incertesa, però creiem
més que mai en la importància d’apostar per una educació transformadora.
La situació de crisi social i econòmica que patíem, agreujada per la
crisi sanitària, ens obliga a posar al centre les persones i educar
en valors per fomentar una societat en la qual prevalgui la justícia
global per sobre dels interessos econòmics i polítics.
És per això que, tot i les dificultats amb què ens podrem trobar,
ens posem al vostre servei per oferir-vos el nostre coneixement i
expertesa en la defensa dels drets humans.
Si teniu interès en alguna de les nostres activitats, us convidem a
contactar amb nosaltres i, entre tots, elaborarem la proposta que
millor s’adapti a les vostres necessitats.
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LÍNIA FORMATIVA
1. Enfocament de drets humans
2. Cultura de pau i gestió dels conflictes
3. Mediació a l’intern de l’entitat
4. Incidència sociopolítica
5. Construcció de pau i no-violència
6. Enfocament dels empobrits de la Terra
6.1. EL MÓN DE LES PRESONS, LA JUSTÍCIA PENAL I LA REINSERCIÓ
		La realitat a la presó
		
Contra la pena de mort i la tortura
6.2. LES MIGRACIONS I EL REFUGI
		Acollim
6.3. PER UNA ECONOMIA EN FAVOR DEL BÉ COMÚ
		
Cap a una economia justa i sostenible
		
Per un consum responsable
6.4. LES DESIGUALTATS
		
Com construir una societat més justa

7. Ecologia i justícia

7.1. ECOPARRÒQUIA (Parròquies ecosolidàries)

8. Un cristianisme al límit de la transgressió

LÍNIA ASSESSORAMENT
1. Acompanyament mediació interna
2. Acompanyament orientacions estratègiques
3. Assessorament gestió del voluntariat
4. Assessorament treball en xarxa i posicionaments
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1. ENFOCAMENT
DE DRETS HUMANS

a r c h i v o / ON U

Aquesta xerrada vol donar a conèixer els principals drets humans i
els textos jurídics que els reconeixen
internacionalment. També mostra les
situacions de vulneració de drets a diferents parts del món i a casa nostra,
i també la lluita en favor de la defensa dels drets humans i els drets de la
Terra, els mecanismes nacionals i internacionals de protecció i el paper de
les ONG i la societat civil. Amb aquest
taller, la vostra entitat podrà tenir les
eines i orientacions pertinents per tal
d’incloure a les vostres propostes l’enfocament de drets amb perspectiva de
diversitat sexual, multiculturalitat i diàleg interconviccional.
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2. CULTURA DE PAU
I GESTIÓ DELS CONFLICTES
Un espai per tal de
reflexionar sobre els reptes més importants davant
la construcció de la pau a
casa nostra i al món, fent
especial èmfasi en el diàleg, la mediació i la filosofia
de la no-violència.
Al mateix temps, treballarem de quina manera
poder incloure aquest enfocament a les vostres activitats i de com compartirlo a les xarxes socials.
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3. MEDIACIÓ A L’INTERN
DE L’ENTITAT
Aquesta formació aporta eines
i estratègies per tal de generar una
transformació no violenta davant els
conflictes interns que es presenten a
tota entitat. Diferenciarem què és la
resolució de conflictes, la gestió o la
transformació dels conflictes per tal
de construir un pla intern que generi
espais i activitats de mediació, acompanyament i amistat social interna.
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4. INCIDÈNCIA
socioPOLÍTICA
Amb aquest taller, tindreu les eines, metodologies i vies pertinents per treballar la incidència política i social des de la vostra
entitat: reflexió interna, posicionaments, missió i visió, activitats i línies d’actuació.
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5. CONSTRUCCIÓ DE PAU
I NO-VIOLÈNCIA
Una formació especialitzada en
les eines, habilitats i treball de reforç
intern que haurien de tenir aquelles
entitats que vulguin treballar en la
construcció de la pau i una nova cultura de la no-violència. Farem un repàs de les principals teories i de les
autores i autors referents, i desenvoluparem l’arbre de problemes i de
solucions, dins l’entitat, que parli des
de la veritat i cerqui el bé comú de les
persones de la vostra entitat.
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6. ENFOCAMENT
DELS EMPOBRITS DE LA TERRA
El que sovint passa desapercebut, en els esforços per acabar amb el conflicte i promoure nous models de relacions socials, és mirar el conflicte de forma global i centrar-nos,
molt especialment, en la situació dels empobrits del planeta i en l’escarni de la Terra.
Són els pobres els que més pateixen, ja que
els conflictes armats, socials, d’odi, sanitaris,
laborals... engoleixen cada vegada més la població civil. Són els pobres els que es veuen
obligats a abandonar les seves llars i que

han estat amenaçats de segrest i mort. Són
les dones les que pateixen les amenaces dels
seus companys o són trobades assassinades a casa seva, o no poden exercir els seus
drets, o es queden enrere per protegir els
seus fills, la gent gran i els més vulnerables.
Són els nens els que sovint es veuen obligats
a formar part de les operacions militars, i
són les nenes les obligades a convertir-se en
esclaves sexuals o condemnades a la manca d’educació. Són pobles sencers oblidats,
silenciats, conduïts a patir les respostes vi-

olentes d’un ecosistema maltractat per tothom, condemnats a la malaltia i a la manca
d’un nou demà. Treballarem per tal de comprendre i fer nostre aquest enfocament.
Dins d’aquest enfocament, us proposem treballar:

6.1. EL MÓN DE LES PRESONS, LA JUSTÍCIA PENAL I LA REINSERCIÓ
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.
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6. ENFOCAMENT
DELS EMPOBRITS DE LA TERRA
6.1. EL MÓN DE LES PRESONS, LA JUSTÍCIA PENAL I LA REINSERCIÓ
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.
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6. ENFOCAMENT
DELS EMPOBRITS DE LA TERRA
6.2. LES MIGRACIONS I EL REFUGI
Acollim
En l’actualitat, més de 68 milions de persones s’han vist forçades a abandonar les seves ciutats i països a causa de les guerres, la pobresa i el canvi climàtic. Amb aquesta activitat ens aproximarem a la realitat de les persones refugiades i migrades i
exposarem què són les migracions, especialment les que es produeixen cap a Europa i les seves causes principals. També reflexionarem sobre quina és la resposta que donem davant d’aquesta situació.
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6. ENFOCAMENT
DELS EMPOBRITS DE LA TERRA
6.3. 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.

19

Justícia i Pau

Dossier d’Entitats

Curs 2021 - 2022

Justícia i Pau

6. ENFOCAMENT
DELS EMPOBRITS DE LA TERRA
6.3. PER UNA ECONOMIA EN FAVOR DEL BÉ COMÚ
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.
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6. ENFOCAMENT
DELS EMPOBRITS DE LA TERRA
6.4. LES DESIGUALTATS
Com construir
una societat més justa
Aquesta xerrada explica dos
dels grans problemes d’aquest món:
la desigualtat social i la depredació de
la natura, agreujades per altres desigualtats presents (de gènere, ètnica,
per edats, nivells d’instrucció, pensament, conviccions espirituals...). Analitzarem les causes d’aquestes dues
problemàtiques i presentarem orientacions per reduir-les i algunes dinàmiques educatives que puguin ser
útils per treballar aquest tema amb el
jovent.
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6. ECOLOGIA
I JUSTÍCIA
ECOPARRÒQUIA (Parròquies ecosolidàries)
Aquesta activitat de sensibilització vol desvetllar, en àmbits eclesials, la necessitat de promoure una societat justa, solidària i respectuosa 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 altres comunitats cristianes que
vulguin generar un procés de canvi en la seva comunitat.

Donarem a conèixer l’encíclica Laudato si’ del Papa Francesc.
Presentarem l’estreta relació que hi ha entre la degradació ambiental i la
pobresa.
Mostrarem com el model tecnoeconòmic actual genera greus situacions
d’injustícia a la qual tots, conscientment o inconscientment, col·laborem.
Farem 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.
Proposarem els canvis de mentalitat i les pràctiques necessàries per
construir un model de societat just, solidari i respectuós amb la natura.
Conscienciarem sobre la necessitat d’ancorar els canvis de mentalitat que
planteja l’encíclica Laudato si’ aprofundint en la pròpia l’espiritualitat.
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8. UN CRISTIANISME
AL LÍMIT DE LA TRANSGRESSIÓ
Justícia i Pau ofereix
una aproximació als principis i criteris que l’Evangeli i la Doctrina Social
proposen per tal de construir un món més just, respectuós amb la dignitat de
tota persona i/o col·lectiu
i coherent, des del testimoni.
Farem un repàs dels
documents més importants de la Doctrina Social
i reflexionarem, ajudades
per les cites bíbliques més
impactants i actuals, al voltant de quina seria la nostra aportació a treballar
per la justícia, la fraternitat/sororitat i la cultura
de pau.

23

Justícia i Pau

Dossier d’Entitats

Curs 2021 - 2022

LÍNIA ASSESSORAMENT
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ACOMPANYAMENT
MEDIACIÓ INTERNA
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ASSESSORAMENT
GESTIÓ
DEL VOLUNTARIAT

Un procés d’acompanyament intern davant dels conflictes que
sorgeixen i que, com és normal, compartim totes les entitats. És
del tot positiu que un actor extern propiciï i acompanyi els processos de mediació i de generació de les transformacions necessàries, per tal de garantir un ambient de diàleg, respecte vers les
persones i realitat vers els reptes, perspectiva de consens i un
futur amb esperança.

Com confeccionar un pla de voluntariat; de quina manera arribar al públic diana; de quines eines i estratègies podem fer-ne ús
per captar l’atenció i el compromís dels més joves; com aprofitar
l’expertesa i el temps de les professionals jubilades o quins serien
els espais de participació i lideratge del voluntariat. Tots aquests
reptes són compartits per totes les entitats, i necessitem treure
el temps i les forces per tal de poder gestionar-los i donar una
possible solució.

ACOMPANYAMENT
ORIENTACIONS
ESTRATÈGIQUES

ASSESSORAMENT
TREBALL EN XARXA
I POSICIONAMENTS

Si esteu pensant en la necessitat d’un nou pla estratègic, o si voleu generar un procés de reflexió interna amb el vostre associatiu
i equip tècnic, o si voleu concretar els enfocaments i les perspectives de les vostres activitats segons la demanda actual que la
societat ens sol·licita, us hi acompanyem.
Mitjançant unes entrevistes a diferents nivells i persones, confeccionarem un DAFO i proposarem un arbre de reptes i un altre
de solucions. Durant 4 sessions al curs i un seguit de dinàmiques
participatives i de reflexió, arribarem plegades a la construcció
d’un nou marc d’actuació actualitzat i adaptat a les vostres necessitats i objectius.

El treball en xarxa és del tot necessari, però presenta dificultats i
demana temps, serenor, paciència i estratègies de diàleg-consens
perquè realment aquesta experiència sigui profitosa i encoratjadora per a totes les entitats i/o col·lectius. Us assessorem de
quina manera treure més profit del treball en xarxa i de com compartir i enfortir els vostres posicionaments.
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cost
					 Entitats

Totes les activitats ofertes inclouen el material necessari per al
seu desenvolupament. Als preus
s’hi ha de sumar el desplaçament de la persona que realitza
l’activitat i l’IVA.

Administracions
públiques

..............................................
Activitats de
l’itinerari
formatiu

13o€

250€

..............................................

Activitats de
l’itinerari
d’assessorament

180€

En cas que es demani més d’una
activitat, s’oferirà un preu global.
P e r s a be r - n e m é s ,
c o n t a c t eu a m b

300€

premsa@justiciaipau.org
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C. Roger de Llúria, 126, 3r 1a,
08037 Barcelona
justiciaipau@justiciaipau.org
Tel. 933 176 177
www.justiciaipau.org
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