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Presentació

Vivim en un món amb moltes realitats

formatius adreçats a persones de l’àmbit

que demanen ser reconciliades: dolguts

educatiu formal i no formal.

amb nosaltres mateixos i amb els nostres
veïns i germans, enfrontats els uns als al-

Tot això ha estat possible gràcies a un

tres en múltiples conflictes, guerres i des-

equip de voluntariat intel·lectual que ha

avinences polítiques i socials, i tot plegat

seguit fent una feina d’estudi i reflexió

en un context econòmic que agreuja les

a través dels seus tres seminaris perma-

desigualtats en un temps de secularitza-

nents i els nou grups de treball específics.

ció creixent que ens allunya de Déu més

Ha tingut especial rellevància la celebra-

que mai. Aquest 2019, el nostre treball de

ció, el mes de juny, de la III Jornada Fe i

reflexió i difusió del pensament fe i justí-

Justícia, que va aplegar un centenar de

cia ha volgut ser llavor que germini en

persones convidades a reflexionar sobre

un món fragmentat per fer brollar una

la justícia en temps de postveritat.

nova cultura de la reconciliació, i així,
posar-nos en marxa com a humanitat cap

D’altra banda, aquest mateix any ha estat

a un horitzó de pau i de justícia.

marcat per efemèrides que ens recorden
qui som i d’on venim. Hem recordat els
25 anys de la mort de Nepo García-Nieto,

cat per una qüestió central: el treball

jesuïta, sindicalista, professor i fundador

per una cultura de la reconciliació,

de l’àrea social del nostre centre. Ho hem

una qüestió que hem compartit amb la

fet amb diversos actes on hem participat i

xarxa de vint centres Fe, Cultura i Justícia

amb la publicació d’un llibre sobre el seu

de la Companyia de Jesús a Espanya de

llegat comunitari.

la qual formem part. Aquest treball s’ha
traduït en la reflexió interna del nostre se-

Acabo aquesta introducció amb un agraï-

minari teològic, un curs per on han passat

ment a les 9.253 persones que amb

120 persones amb vídeo-entrevistes als

la seva col·laboració econòmica han

ponents que es poden recuperar en línia, i

fet realitat que el nostre centre d’estudis

diverses publicacions específiques.

segueixi reflexionant, publicant i incidint en clau de fe i justícia. Amb la vostra

També en aquest sentit i amb voluntat

generositat feu possible el miracle que

d’aportar una praxi concreta, aquest any

48.779 persones rebin les nostres reflexi-

ha vist la llum el projecte «Mou la novi-

ons en format quadern.

olència»: un conjunt de vídeos i unitats
didàctiques amb què volem ajudar a
divulgar la noviolència com a via específiXavier Casanovas

ca per a la resolució de conflictes. Aquest

Director

projecte ha comptat també amb tallers
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És per això que el 2019 ha vingut mar-

Cristianisme i Justícia

QUADERNS CJ

Publicacions

(Gener)

«Creure en la sostenibilitat. Les religions
davant el repte mediambiental»,
de Jaime Tatay
Descripció
L’autor proposa en aquesta reflexió deu motius que justifiquen
la implicació de les religions en el debat mediambiental. Són motius que ofereixen claus de lectura de les declaracions religioses dels
últims anys i alhora estratègies per a la transformació personal, institucional i social. Es tracta de la dimensió profètica, ascètica, penitencial, apocalíptica, sacramental, soteriològica, mística, sapiencial,
comunitària i escatològica que travessa l’experiència espiritual de la
humanitat. L’articulació d’aquests deu elements permet fer l’esbós
d’una proposta mediambiental de caràcter interreligiós.

Veure l’entrevista
6

Publicacions

Memòria 2019

(Abril)

«Abraçades de vida.
Testimonis de fe i justícia»,
de Cristianisme i Justícia
Descripció
En aquest quadern ens hem adreçat a algunes persones per tal que
ens expliquin les seves experiències i ens en donin testimoni.
Uns testimonis de vida que ens conviden a descobrir la fe des
de la justícia. Uns testimonis que esperem que motivin a pensar,
però també a establir un diàleg amb el lector: un diàleg personal
i íntim que ajudi a buscar en la pròpia existència aquest camí de
fe que és regal i alhora invitació a viure en plenitud.

7

Cristianisme i Justícia

Publicacions

(Juny)

«Viure amb menys per a viure millor.
Superar la ideologia del creixement il·limitat»,
de Joan Carrera i Carrera
Descripció
Tot el sistema capitalista ha funcionat amb una idea força: la necessitat d’un creixement econòmic expansiu i constant. Un creixement
sense límits que s’ha convertit en un imperatiu per poder aconseguir
el màxim benefici. En aquest quadern s’intenta esbrinar què tenen
en comú les propostes d’alternatives socials i econòmiques de caràcter ecològic i «decreixentista» que qüestionen el sistema capitalista
actual. Arrel de l’encíclica Laudato si’ aquestes propostes de “viure
amb menys per a viure millor” ja no haurien de ser alienes ni al pensament ni a la pràctica cristiana.

Veure l’entrevista
8

Publicacions

«Déu en temps líquids.
Propostes per a una espiritualitat de la fraternitat»,
del Seminari Teològic de Cristianisme i Justícia
Descripció
Tota recerca d’espiritualitat és una dada positiva, des del punt de
vista cristià i humà, però obliga a un esforç d’examen i autocrítica: hi
ha uns elements ineludibles de la teologia cristiana que no es poden
passar per alt, entre ells la necessitat de construir aquesta espiritualitat des dels “últims” d’aquest món. És a aquest debat que vol contribuir aquest quadern, fruit de la reflexió de tot un curs del seminari
teològic de Cristianisme i Justícia.

Veure l’entrevista
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(Setembre)

Cristianisme i Justícia

Publicacions

(Novembre)

«Mercaderies fictícies.
Recuperant Polanyi per al segle XXI»,
de Guillermo Casasnovas (ed.),
Miriam Feu, David Murillo, Imma Naranjo
Descripció
A ningú se li escapa que el mercat, com a mecanisme de distribució
de recursos, ha colonitzat nombroses parcel·les de la nostra societat.
Des de la cura dels infants i les persones grans fins a la presència en
àmbits com l’educació i la sanitat, la sensació és que l’expansió del
mercat és difícil de parar. Aquesta situació ja va ser prevista a mitjans del segle passat per Karl Polanyi, mentre advertia de les conseqüències socials d’aquesta mercantilització. Recuperem en aquestes
pàgines el seu pensament per que ajudi a entendre fins a quin punt
afecta la nostra vida quotidiana l’haver convertit en mercaderies
bens com el treball, l’habitatge o els mateixos diners.

Veure l’entrevista
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Publicacions

Cada Quadern CJ
va acompanyat d’un
Paper CJ. Els cinc
que s’han publicat el
2019:

A més a més, s’han
publicat en anglès
els següents Quaderns CJ (Booklets)
i Papers:

«La revolució de les cures.

Booklets:

El 8 de març i la cuidadania»,
de Pepa Torres Pérez
«Un petó per a la pau»,
del Grup de treball sobre
noviolència cristiana

(i altres textos)»,
de Gustavo Duch Guillot
«Lluites antiracistes.
La continuïtat d’una llarga
memòria»,
de Florencia Brizuela González
«Reflexió de cap d’any:
Ha arribat el moment
de forjar nous vincles»,
de Cristianisme i Justícia

de J. I. González Faus
«Wake up! Proposals for
a Decentred Humanism»,
de Jorge Riechmann, J. I. González Faus
i Carmen Magallón
«Believing in sustainability.
Religions facing the environmental
challenge», de Jaime Tatay Nieto
«Seeking Sanctuary: The Political
Construction Of Habitable Places»,
de Pepe Laguna

Papers:
«Dark Clouds Loom… But The Sun
Is Still There!»,
de Cristianisme i Justícia
«A Kiss for Peace»,
del Grup de treball sobre noviolència
cristiana
«Year-end Reflection: The Time
Has Come to Forge New Bonds»,
de Cristianisme i Justícia
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«Una allau de pau

«The Silence and the Outcry.
Buddhism and the Prophets
of Israel»,

Cristianisme i Justícia

EIDES

Publicacions

«Del «magis» personal
al «magis» institucional»,
de Darío Mollá

«Discerniment apostòlic.
Textos fonamentals
de la Companyia de Jesús»,
de Josep M. Rambla i Josep M. Lozano
(eds.)

Aquest text reflexiona sobre les
implicacions que té l’aplicació
del «magis» ignasià i els criteris
de “qualitat evangèlica” a l’estructura d’un centre educatiu.
Com afecta a la seva finalitat
última, al seu funcionament,
al tipus de relacions que es donen dins la comunitat educativa
i d’aquesta amb el seu entorn...
En definitiva, es tracta de preguntar-se, en clau de «magis»,
no tant pel “què fa” una institució educativa, sinó, sobretot,
“pel què i com és”.

Fidel a la finalitat de la col·lecció
“Ajudar” d’EIDES, oferim
en aquestes pàgines un material
bàsic per a estudiar i practicar el
discerniment comunitari apostòlic: documents de les Congregacions Generals, juntament
amb cartes i altres textos més rellevants dels Superiors Generals
de la Companyia de Jesús. Una
recopilació que és també una invitació a una pràctica necessària
per a poder respondre de manera realista i afinada als reptes del
moment històric que vivim.

D’altra banda,
s’han publicat
en anglès els
següents EIDES
(GUIDES):

«Ignatius Loyola: A Life Journey»,
de Carles Marcet
«Attracted By God: 49 Spiritual
Practices», de David Guindulain Rifà
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LLIBRES

Publicacions

«Incapaces de Dios. Contra
la divinidad oceánica»,
Coedició amb Fragmenta Editorial,
de José Cobo

«Un home
i una comunitat cristiana»,
de Comunitat Cristiana
Joan N. García Nieto

«Ídols de fang»,
de Xavier Alegre, J. I. González Faus,
F. Javier Vitoria, Teresa Forcades,
Joan Carrera i Carrera

COL·LECCIÓ VIRTUAL

Memòria 2019

«Morir en mans de Déu»,
de Diversos Autors. Alicia Guidonet
(eds.)

De la revista Selecciones
de Teología s’ha publicat
el volum 58, que inclou
els números 229, 230, 231
i 232, amb una tirada d’uns
2.100 exemplars cadascun.

«Soñamos la ciudad,
la construimos juntos»,
de Diversos Autors

De la col·lecció Actualidad
Bibliográfica s’han publicat
els números 110, 111 i 112,
amb una tirada de 450
exemplars cadascun.
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Enviaments

Exemplars
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< 50

500 - 1.000
1.000 - 10.000
> 10.000

En
via
ments
Quaderns CJ: 38.232
EIDES: 7.343

117

Països
on es
distribueix

Booklets: 1.156

55.639
Publicacions
distribuides
bimensualment

GUIDES: 8.908
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55.565
Total
de descàrregues
per internet
anuals

Temàtica
de l’any

Temàtica de l’any:
la reconciliació

1
2
3

«Podrem viure junts? Reconciliar
contraris en un món de conflictes»
Acte d’inauguració del curs 2019-20
amb Jacques Haers
Entrevista

Cristianisme i Justícia

Entrevistes

«Fonaments per a una cultura
de la reconciliació»
Curs de setembre a novembre de 2019

«Per una (contra)cultura
de la reconciliació» (Gener 2020)

La reconciliació se’ns presenta com una
realitat de difícil acceptació en el nostre context sociocultural i això, entre
altres coses, perquè elements –com, per
exemple, el penediment, l’autocrítica,
la culpa, el perdó o la veritat– que es
troben en la base de la seva comprensió
teòrica i la seva realització pràctica, no
formen part del corrent dominant del
nostre entorn. A partir de l’experiència
del País Basc, els autors desenvolupen
en aquest quadern la seva proposta
que té en la perspectiva de les víctimes
el punt de partida necessari per a una
autèntica justícia i reconciliació.

Quadern CJ 217 escrit per Galo Bilbao
Alberdi i Izaskun Sáez de la Fuente
Aldama
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Espais
de treball

Espais
de treball
1.1 Seminaris interns 2018-19
Seminari social

els límits de la democràcia liberal,
identitat i nacionalisme, l’encaix de les
minories culturals en aquestes democràcies, les condicions i la viabilitat de
la solució federal, el dret d’autodeterminació… La complexitat del tema ens va
obligar a abordar-lo des d’una perspectiva interdisciplinar fent també comparativa amb altres conflictes similars
existents a Europa o al món.

Seminari EIDES
Durant el curs 2018-2019 es va
constituir l’Equip EIDES –Àrea
d’espiritualitat de Cristianisme
i Justícia–. Es van fer quatre
sessions dedicades a seguir el
llibre de W. Barry i R. Doherty,
Contemplativos en la acción
(Sal Terrae).

Seminari teològic
Al seminari teològic hem
fet una memòria actualitzada
del document de la 2a
Conferència del Consell
Episcopal Llatinoamericà
(CELAM) reunida a Medellín.

A cada sessió de seminari hi ha hagut
una introducció (feta per diferents
participants), amb la proposta d’alguns
punts a dialogar. Totes les reflexions de
l’equip van ser recollides en un llibret
resum.
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Considerant la conjuntura política, vam dedicar el seminari
de l’àrea social de Cristianisme
i Justícia a intentar aprofundir tant en les causes com en
les solucions al conflicte polític entre Catalunya i Espanya.
Per aquesta raó van ser tema
d’aquest seminari:

Després de cinquanta anys d’aquest
document tan transcendental que
suposava la recepció del Vaticà II per
les esglésies llatinoamericanes, el 1968,
a Cristianisme i Justícia hem volgut
rellegir-lo amb la intenció de delimitar
quins elements continuaven sent vàlids
i quins podien inspirar un món tan diferent com l’actual. Els eixos de la nostra
discussió van ser la justícia, la pau, la
pastoral popular, la pobresa a l’Església
i la utilització dels mitjans de comunicació social.

Espais
de treball

1.2 Seminaris interns 2019-20
En el curs 2019-20 s’han engegat
aquests seminaris interns:
Seminari social:
«Repensar el món en l’era digital.
Com està canviant internet les nostres
societats?»
Seminari teològic:
«Fonaments teològics
de la reconciliació»
Seminari EIDES:
«Relectura de l’autobiografia de Sant
Ignasi»

Cristianisme i Justícia

2. Grups de treball

Migracions

Gènere
i feminismes

Ètica
i sostenibilitat

Religions
i pau

Grup
de professionals

Seminari
de reflexió
crítica
18

Educació
i justícia

Economia
i Doctrina
Social
de l’Església

Noviolència
cristiana

Espais
de treball

3. III Jornada Diàleg Fe-Justícia
«El segrest de la veritat» remet a un
dels primers llibres publicats per Cristianisme i Justícia els anys vuitanta
del segle passat. «Els homes segresten
la veritat amb llur injustícia», diu Sant
Pau. En temps d’un relativisme extrem,
la veritat és qüestionada fins i tot en
els seus fets. Nosaltres, des de la nostra
fe, entenem que la veritat és germana
de la dignitat humana, i que veritat i
justícia són el primer fruit de l’evangeli. La veritat ha estat segrestada, i amb

l’honradesa amb la realitat? Aquesta
ha estat la temàtica de la III Jornada
Fe-Justícia celebrada els dies 28 i 29 de
juny de 2019.

4. Treball en xarxa
Cristianisme i Justícia treballa conjuntament amb altres
organitzacions, plataformes i entitats de l’àmbit local,
nacional i internacional que tenen per objectiu la construcció d’un món més just i divers.
Per esmentar-ne algunes: LaFede.cat, la Plataforma d’entitats cristianes amb els
immigrants , la Xarxa de Centres Fe Cultura Justícia, la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, la Xarxa de centres de pensament social europeu,
Jesuïtes de Catalunya, la Fundació Migra Studium, la Comissió d’incidència i de
formació del sector social dels jesuïtes, el Secretariat per a la Justícia Social i l’Ecologia, Oxfam Intermón, Mans Unides, Justícia i Pau, Jesuïtes Educació, la Fundació
Joan Maragall, Càritas, Arrels, l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, la Fundació Pere Tarrés o la Direcció d’Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya.
19
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aquest segrest es justifiquen avui tantes
injustícies del nostre món: els morts a
la Mediterrània, la mentida per justificar el rebuig de l’altre, la discriminació
i l’exclusió de la vida social de tants i
tantes, etc. Com desemmascarar avui
la mentida? On trobar avui nous fonaments de veritat? Com recrear avui

Cristianisme i Justícia

Mou
la noviolència

Mou la noviolència és un projecte pedagògic
impulsat pel grup de treball en Noviolència
Cristiana de Cristianisme i Justícia que busca
aprofundir en la noviolència com a mecanisme per a la resolució de conflictes. Neix de la
necessitat de donar eines davant l’augment del
discurs d’odi que s’estén en la nostra realitat
social, política i econòmica; una realitat que
ens ha dut a formes de vida de gran
voracitat i agressió i que ha desembocat
en vies cada cop més subtils d’opressió: polítiques basades en el menyspreu del diferent,
malabars borsaris amb els preus dels aliments
més bàsics, abusos a través de lleis injustes
que transformen crisis migratòries en drames
humanitaris, violència masclista aparentment
camuflada, etc.
El material inclou dotze unitats didàctiques
que consten cadascuna d’un vídeo d’animació
presentant el tema i d’un llibret que desenvolupa en deu capítols els continguts d’aquella
unitat; tot el material és descarregable gratuïtament en català, castellà i anglès.
La pàgina web del projecte:
www.moulanoviolencia.net
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Cursos,
seminaris i actes

Cursos,
seminaris i actes
L’equip de Cristianisme i Justícia ofereix un gran ventall de propostes de formació.
Comptem amb prop d’una setantena de professors i professores que any rere any
imparteixen cursos, seminaris presencials i no presencials, xerrades i tallers itinerants, presenten pel·lícules o coordinen jornades.
Al mateix temps, també col·laborem amb altres entitats oferint programes conjunts
de formació. En són un exemple l’Institut de Teologia Fonamental (ITF), la Cova de
Manresa, CJ Lleida, el Casal Loiola o l’Espai Societat Oberta.

Cursos/seminaris presencials: 678 assistents
Aula Virtual: 223 assistents
Cicle de cinema Ignasi Salvat: 70 assistents/sessió
Dilluns dels Drets Humans: 80 assistents/sessió
Actes públics: + 4.000 assistents
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Cursos, seminaris
i actes públics en dades

Xarxes socials
i mitjans de comunicació

Xarxes socials
i mitjans
de comunicació

3. «La revolució de les cures. El 8 de
març i la «cuidadania», de Pepa Torres
4. «Hem d’acceptar una sentència
així?», de Xavier Casanovas

Pàgines
vistes al
blog

+85

11.568

Seguidors
Facebook

66.000

6. «(In)útil», d’Alicia Guidonet

11.773

406.739

421.585
Pàgines
vistes
al web

5. «Feministes i creients: vives, lliures i en resistència», de Sonia Herrera

Memòria 2019
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1. Dades generals

Seguidors Visualitzacions Impactes
Twitter
a Youtube
de premsa

2. Els 7 articles més llegits del 2019

7. «La victoria de los lobos»,
de Bernardo Pérez Andreo

1. «Reflexió de cap d’any: ha arribat el
moment de forjar nous vincles»,
de Cristianisme i Justícia
2. «Los opositores a la Iglesia de
Francisco», de Víctor Codina
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Els comptes
de CJ

Els comptes
de CJ

5%

4%

Donatius (73%)

10%
8%

Ingressos
684.910,69

73%

Cursos, llibres, serveis (10%)
Subvencions oﬁcials (5%)
Resultats ﬁnancers (4%)

Si vols col·laborar pots fer-ho
amb una aportació anual o amb un donatiu
als comptes bancaris:

Memòria 2019

Cristianisme i Justícia

Cristianisme i Justícia depèn en un 95 %
de les col·laboracions econòmiques
de persones particulars. Aquest any, un total
de 9.253 col·laboracions han fet possible
que les nostres publicacions arribessin
a 48.779 persones arreu del món.
Gràcies per fer-ho possible!

Subsc. Selecciones de Teología i AB (8%)

Fiare Banca Ètica: ES96 1550 0001 2200 0116 3229
CaixaBank: ES23 2100 3205 1225 0002 4607
Tota la informació: https://www.cristianismeijusticia.net/colabora

Aquest 2019 hem rebut també
el suport –que ha suposat un 5 % del nostre
pressupost– de les següents institucions
en projectes concrets:

4%

Edició i distribució (65%)
(Quaderns, Llibres)

10%

Selecciones de Teología i AB (11%)

10%
11%

Despeses
701.988,10

65%

Cursos, seminaris, conferències (10%)
Administració general, varis (10%)

- Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
- ICIP - Institut Català Internacional per la Pau.
- Ajuntament de Barcelona.

Publicitat, propaganda (4%)

Exercici econòmic auditat per AUREN AUDITORS BCN, S.L.P.
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