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Per Justícia i Pau Barcelona l’any 2021 ha representat un moment 
per escoltar-nos, de retrobament després de la pandèmia i una 
possibilitat extraordinària per repensar entre totes i tots, el que 
serà el nou Pla Estratègic 2023-2026. 

Encetem aquest procés de reactualització de la nostra acció i de 
la nostra mirada amb molta esperança. Desitgem que pugui ser-
vir per enfortir la xarxa de treball, situar-nos des d’una perspectiva 
de “Rebranding” i actualitzar el projecte de Justícia i Pau Barcelona 
que creiem que és més viu que mai. 

Com deia el nostre estimat Arcadi: 

Introducció
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Som una entitat sense ànim de lucre que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té com a finalitat la promoció i defensa dels drets 
humans, la justícia social, la pau, la solidaritat i la protecció de la naturalesa.

Qui som
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Base social Voluntariat Equip tècnic

438 
persones

132 
persones

3 
persones

“Estem obligats, doncs, a no perdre l’esperança, 
però també hem de ser realistes i tinc clar que 
aquest no perdre l’esperança ens obliga a fer 
molts canvis i moltes feines immediates. Vaig 
aprendre que la paraula crisi etimològicament 
vol dir “oportunitat” i, per tant, crec que amb la 

pandèmia tenim una oportunitat de canvi im-
portantíssima. Només falta voluntat. Voluntat 
generalitzada i voluntat individual per com-
batre l’egoisme i caminar cap a una dignitat 
global.”
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Visió integral, 
global-local 
i transversal, 
de la societat, des de la perspectiva del 
treball per la justícia, la pau i els drets humans.

Orientació
bàsica a la 
denúncia, 
creació d’opinió i sensibilització que afa-
voreixi canvis socials i polítics concrets, 
transformi mentalitats i actituds socials 
i contribueixi a la formació d’activistes 
socials.

Treball 
d’incidència 
política, 
per influir sobre lleis, polítiques públiques 
i criteris dels partits, dirigents, representants 
polítics i parlaments.
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Visió crítica 
i independent 

de qualsevol ideologia, partit o institució 
pública, que assenyali situacions contràries
a la justícia i els drets humans.

Treball 
en xarxa
amb la resta de comissions de Justícia i Pau 
i amb ONG, federacions i xarxes de la societat 
civil que actuïn en els àmbits en els quals 
volem incidir.

Identitat 
cristiana en 
la frontera 
(frontissa),
sense deixar de banda que la nostra moti-
vació és l’Evangeli i la doctrina social. 
La nostra tasca s’adreça a tota la societat 
i treballem amb totes aquelles persones 
o col·lectius amb els qui compartim uns 
mateixos objectius.

Com treballem



Memòria’197Memòria’196 Memòria’196 Memòria’216

Hem impartit o participat 
en 60 xerrades, tallers 

o debats públics.

60
2.500

98470
1.570

109

90Hem tingut 2.500 usuaris/es 
de mitjana mensual al web

Hem arribat als 984 
subscripcions al butlletí 

d’Ecoparròquia

Hem publicat 70 articles, 
notícies i comunicats 

al nostre web

Hem arribat als 1.570 
subscriptors/es al nostre 

butlletí digital

Hem rebut 109 peticions 
de voluntariat 

(98 de voluntariat 
penitenciari).

Hem comptabilitzat més 
de 90 aparicions a mitjans 

de comunicació.
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Principals 
activitats 
del 2021
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2021 en xifres
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Ecologia i justícia 
Desenvolupament del projecte Ecoparro-
quia a fi de contribuir a la conversió i el can-
vi ecològic en les comunitats cristianes.

S’han impartit nombroses conferències 
per a escoles, parròquies, entitats i comu-
nitats religioses, i difós en català el docu-
ment interdicasterial de l’any Laudato Si’. 
Preparació d’un curs de formació per a 
docents en col·laboració amb la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya.

Destacar l’Acte de presentació de la Cam-
panya “La conversió ecològica és possi-
ble”. La Xarxa Laudato Si’ va expressar que 
des de l’Església de Barcelona ja existeix 
un bon nombre de comunitats i entitats 
implicades en aquesta labor, i disposades 
a iniciar aquest pla d’acció de set anys per 
a aconseguir els set objectius Laudato Si’, 
units a totes les comunitats catòliques del 
món, amb el suport d’aquesta plataforma 
d’acció comuna. 

eCO4 
Projecte educatiu d’aprenentatge i sensi-
bilització per a impulsar una xarxa de cen-
tres i entitats educatives que cooperin en 
l’educació dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS). 

L’objectiu principal del projecte és acon-
seguir un model cooperatiu d’educació 
per als ODS, en el marc de l’ecologia in-
tegral i la justícia global, que generi una 
petjada CO4 (Consciència, Coherència, 
Compromís i Constància) en la joventut, 
centres, entitats i la ciutadania. 

Eix de 
desenvo-
lupament 
Humà 
integral

Volem promoure un model de desenvolupa-
ment humà global alternatiu, just, respectuós 
del bé comú i el medi ambient, que integri les 

poblacions i les capes socials 
més vulnerables.
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#ConflictMinerals 
Les activitats principals d’aquesta cam-
panya van acabar el desembre de 2019, 
però no volem tancar totalment aques-
ta línia d’acció. Enguany, les activitats 
realitzades han estat la participació en 
diverses conferències i tallers en cen-
tres educatius i el manteniment del web 
conflictminerals.es. 

Destaquem enguany la publicació en 
obert del documental “Kichwa Tembo, 
El somni d’un tresor amagat”. Aquest 
documental dona veu a la població local 
congolesa i mostra el seu punt de vista 
sobre l’extracció i comerç de minerals de 
conflicte, i l’impacte en la població de les 
regulacions internacionals.

Grup de treball 
sobre empreses 
transnacionals 
i drets humans

Es duu a terme un seguiment en favor de 
les negociacions (UN) per un tractat inter-
nacional sobre drets humans i empreses, 
i es participa en els fòrums alternatius 
d’ONG en la matèria. Participació en el grup 
de treball empreses i drets humans de la 
Federació Catalana ONG (LaFede.cat).

Entre les seves activitats destaquem la 
celebració d’unes Jornades sobre DDHH 
i Empreses els dies 25, 26 i 27 de febrer 
i el registre, el 5 de juliol, en el Parlament 
de Catalunya de la Proposta de Llei de 
creació d’un organisme d’avaluació de 
l’impacte sobre els drets humans de les 
empreses que operen a Catalunya i en 
l’exterior. El Parlament ja s’ha posicionat 
fins a tres ocasions a favor de la creació 
d’aquest Centre amb diferents resolu-
cions des de l’any 2019.
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Xarxa Interreli-
giosa per la Pau 
(XIP)

Continuem donant impuls i coordi-
nant la XIP, formada per una desena 
d’organitzacions de diferents confessions 
religioses amb la finalitat de col·laborar 
juntes en iniciatives en favor de la pau i 
la convivència. A finals de novembre de 
l’any 2021 va tenir lloc la trobada anual 
de la Xarxa Interreligiosa per la Pau (XIP). 
Fruit d’aquella trobada va sorgir un docu-
ment de conclusions que es va fer públic 
al maig de 2022: “L’Acció social des de 
l’espiritualitat, un camí de pau”.

____

Membres de Justícia i Pau Barcelona van 
impartir un total de 17 xerrades i tallers en 
diverses escoles del territori, sumant-se a 
les activitats que les mateixes escoles ja 
tenien organitzades. En aquestes xerrades 
i tallers es van tractar diferents reptes en 

la construcció de la pau en el món: la justí-
cia social, els drets humans, la no violèn-
cia, el desarmament, la cultura del diàleg, 
incloent-hi alguns tallers relacionats amb 
la nostra campanya #ConflictMinerals. En 
aquestes activitats han participat uns 350 
alumnes de primària i secundària.

____

També hem participat de la Campa-
nya Banca Armada, que denuncia la 
vinculació d’institucions bancàries es-
panyoles amb empreses fabricants 
d’armes a través del seu finançament. 
Enguany, entre altres accions, s’ha 
sol·licitat l’enviament a BBVA, Santander, 
CaixaBank i Sabadell, entre altres en-
titats bancàries, d’una carta en el qual 
s’inclou una queixa formal manifestant 
el desacord amb les seves inversions i 
finançament en empreses fabricadores 
d’armes.

Eix de 
pau, 
diversitat 
i demo-
cràcia

Volem promoure i educar en la cultura de la 
pau, la no-violència, la democràcia, la convivèn-

cia, la cohesió social, el diàleg intercultural, 
interreligiós i interconviccional, i la cultura de 

l’hospitalitat amb les persones migrades.
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Els Dilluns dels 
Drets Humans

Com l’any passat, les sessions també 
s’han seguit a través d’internet. El cicle 
de conferències “Els Dilluns dels Drets 
Humans” arriba a la seva vint-i-dosena 
edició. Aquest és un espai en el qual 
s’eabora una anàlisi de la realitat i les 
problemàtiques socials de major rellevàn-
cia per a presentar en vuit sessions de 
màxima actualitat, amb la presència de 
persones i organitzacions expertes en ca-
dascuna de les temàtiques.

Plataforma pel 
dret a un treball 
decent 

Hem continuat la nostra participació en 
aquesta iniciativa que ha dut a terme di-
verses accions i comunicats amb motiu 
de la Jornada Mundial del Treball Decent 
i el Dia Internacional del Treball.

Eix de 
Drets 
Humans

Volem contribuir a crear una cultura dels drets 
humans a la nostra societat i incidir socialment 

i políticament en la defensa de determinats 
drets humans especialment vulnerats, amb 

una atenció específica als drets socials i als 
drets dels col·lectius més silenciats.
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REGIOns   

Llatinoamèrica                 15

Àsia      2

Àfrica     3

Europa     3
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Equip 
d’incidència

L’equip d’incidència denuncia i actua da-
vant les violacions greus de drets humans 
produïdes arreu del món, especialment 
les que afecten persones defensores dels 
drets humans i homes i dones líders socials. 
Aquest equip de persones voluntàries envia, 
durant tot l’any, cartes a diverses autoritats 
per fer pressió i demanar responsabilitats, 
alhora que fa seguiment dels casos que 
ens arriben. El 2021 s’ha fet seguiment de 
23 casos, dels quals 6 entitats nacionals 
van prendre mesures per canviar la 
situació d’opressió. 

Perfil dels casos 
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VíCTIMEs    

Defensors DH    5

Periodistes      4

Animals      1

Entitat      1

Activistes i voluntaris    7

Defensors ambientals    3

Víctima de conflicte armat intern   1

Altres      1 
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Voluntariat 
penitenciari

A l’inici d’any es comptava amb 62 persones 
voluntàries en 9 presons de la província de 
Barcelona amb programes sobre educació, 
activitats culturals i acompanyament personal 
d’interns (homes i dones) durant i després de 
la condemna (projecte Suport). 

Mitjançant aquest equip de voluntàries que 
actuen a tots els centres es pretén con-
tribuir a la redignificació i reincorporació so-
cial de les persones empresonades, a crear 
un clima de convivència i respecte dins dels 
centres penitenciaris i, en general, enfortir 
i apoderar les persones privades de lliber-
tat tant com sigui possible amb activitats 
educatives, culturals i d’acompanyament 
personal en els centres penitenciaris. Fi-
nalment, es vol acompanyar les persones 
internes en el seu procés de sortida en 
llibertat i reincorporació social mitjançant 
una relació interpersonal estable basada 
en l’escolta activa i la mentoria social.

Incidència social 
en favor 
d’una justícia 
restaurativa  

Durant l’any hem seguit impartint xerrades 
de sensibilització a favor d’un model de 
justícia restaurativa; i hem organitzat un 
curs de formació per al voluntariat peni-
tenciari sobre la realitat, el sistema penal 
i penitenciari  i l’acompanyament a la per-
sona reclusa.

Eix de
Justícia 
Restaura-
tiva

Volem promoure un model alternatiu de justí-
cia penal, menys basat en el càstig i orientat 

a la restauració del dany causat pel delicte, la 
reincorporació social de la persona privada de 

llibertat i la reconciliació amb la víctima.

Memòria’2113



14 Memòria’1915Memòria’1914 Memòria’2114

Justícia i Pau Barcelona hem publi-
cat diversos butlletins informatius 
mensuals i articles d’opinió de 
freqüència setmanal sobre temes 
diversos a la web de Justícia i Pau, 
amb una atenció especial a testimo-
niatges i reflexions de professionals 
de l’àmbit de la salut, l’acció social i 
la justícia, i la pau. 

La XVI 
celebració 
del Premi 
Joan Gomis
El Memorial Joan Gomis ha premiat la 
peça radiofònica Mars migrats: “Quan 
puges en una pastera et poden robar i 
violar alhora”, realitzada pel programa 
Solidaris, de Catalunya Ràdio. El Memo-
rial ha destacat que l’obra sintetitza molt 
bé l’experiència traumàtica de les dones i 
nens migrats que arriben al Centre Ödos 

(que significa acompanyament, en grec), 
l’únic centre a Espanya, situat a Montilla 
(Còrdova). A més, el programa fa una críti-
ca a les polítiques migratòries i al discurs 
de l’odi, i convida als oïdors a reflexionar 
sobre la nostra corresponsabilitat amb el 
que ocorre als seus països d’origen.
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Durant el 2021 hem publicat aquests tres llibres:

Repensar l’economia 
a partir de la pandèmia
Repensar l’economia a partir de la pandèmia és el segon títol de 
la col·lecció Oikos, publicada conjuntament per l’Editorial Claret i 
Justícia i Pau, l’objectiu de la qual és reflexionar sobre l’economia 
actual i el seu impacte en la societat des de la mirada de l’Evangeli 
i de la doctrina social de l’Església, així com del testimoniatge de 
persones rellevants però connectades amb la realitat quotidiana. 
Ha estat escrit per Lucía Caram, Enrique Lluch, Bernat Sellarès 
i Adela Bernat Suñer.

Altres activitats 
destacades

Publicacions
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Badalona
• Drets de les persones migrades 
i diàleg interreligiós per la pau.

sant Just 
Desvern
• Celebració de la Jornada Mundial 
de la Pau i molta implicació amb 
la vida local, respecte dels drets 
humans i la migració.

Maresme
• Diàleg interreligiós per la pau 
i la justícia global.

Comissió 
de Terrassa
• Acompanyament a persones recluses 
a l’Hospital Penitenciari de Terrassa; 
diàleg interreligiós per la pau i ecologia.

Comissió 
de sabadell
• Diàleg interreligiós, ecologia 
i cultura de pau.

Justícia i Pau Barcelona és 
present al territori a Sa-
badell, Terrassa,  Badalona, 
Maresme i Sant Just Desvern 
amb les seves comissions 
territorials gestionades en la 
seva totalitat per persones 
voluntàries i/o sòcies. 

Cada comissió territo-
rial treballa i col·labora 
en diferents xarxes locals 
d’entitats del tercer sector, 
de diàleg interreligiós i amb 
entitats cristianes de base, 
amb un perfil molt concret 
cadascuna d’elles.

Comissions 
territorials

Persones 
i treball
És el tercer títol de la col·lecció 
Oikos escrit per Rafael Allepuz 
i publicada conjuntament per 
l’Editorial Claret i Justícia i Pau. 
Observar, analitzar, discernir i pro-
posar mesures sobre el treball ha 
estat una constant, i més en les 
últimes dècades, quan el model 
de desenvolupament en què vivim 
ha suposat canvis i trajectòries 
diferents molt importants en el món 
del treball i han afectat significativa-
ment l’evolució de les societats i de 
l’espècie humana en general.

Guatemala 
i el desenvo-
lupament 
(in)sostenible
Aquest quadern escrit per la Nuria 
Carulla, membre de JiP i represen-
tant a LaFede.cat, analitza una de les 
propostes que es fan a escala inter-
nacional per a frenar el canvi climàtic 
i les conseqüències que aquestes 
iniciatives provoquen en la vida i els 
drets de milers de persones a tot el 
món, sobretot en països empobrits i 
en poblacions vulnerables.



Justícia i Pau 
a Catalunya
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Comissió 
territorial 
de la selva 
del Camp – 
L’Albiol 
(Tarragona)

Comissió 
de GironaComissió 

de solsona
Comissió 
de Manresa

Comissió 
de Lleida

Justícia i Pau és una xarxa 
d’entitats independents, presents 
a diferents territoris correspo-
nents a diferents diòcesis. Desen-
volupem també accions conjuntes 
sota el nom de Justícia i Pau Cata-
lunya i ens trobem un parell de 
vegades l’any, una a Catalunya per 
tal d’enfortir el treball del Consell 
Catalano-Balear de Justícia i Pau, i 
la segona a la ciutat de l’Estat que 
acull les Jornades anuals de la 
Comisión General de Justicia y Paz 
España, aquest any celebrades a 
Valladolid. 

A més de Barcelona, a Catalunya hi 
ha aquestes comissions:

19

Xarxes, 
federacions 
i altres espais 
dels quals formem part:

estatals

internacionals

Entitats 
amb les quals 
hem col·laborat 
durant el 2021:

Xarxa
de

Justícia 
i Pau

-
Justícia i Pau 
de Catalunya 

-
Comisión General 
de Justícia y Paz 
de España

-
Justícia i Pau
 Europa
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Treball en xarxa

Justícia i Pau Bombo 
(RD Congo)
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Aportacions socis/sòcies 
Patrocinis i col·laboracions 
Subvencions públiques 
Donatius   
Activitats remunerades 
Altres    
     

28%
3%

48%
12%
6%
3%

100%

INGRESSOS    
DESPESES    
RESULTAT   
      

145.056,12
129.797,80

 15.258,32

INGRESSOS

DESPESES 

RESultat 

Campanyes i activitats 
Personal   
Oficina i serveis   
Altres despeses     
   

36%
54%

8%
1%

100%

Rendició de 
comptes

Amb el 
suport de:

Amb la 
col·laboració de:

InGREssOsREsULTATs 2021 DEsPEsEs
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