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El 2021 ha estat un any de canvis en el dia a dia de

Tot això i molt més és possible gràcies a vosaltres.

Cristianisme i Justícia, especialment pel relleu en

És extraordinari que un centre d’estudis petit com

la direcció i direcció adjunta del centre. En aquest

el nostre se sostingui, des dels seus inicis, gràcies

sentit, el repte ha estat mantenir l’activitat i la

a milers de col·laboracions econòmiques de per-

qualitat de les publicacions malgrat l’absència de

sones particulars. El 2021, un total de 8.953 dona-

dues persones molt estimades i amb un llarg re-

tius han fet possible fer arribar la nostra reflexió

corregut en aquesta casa. En això estem i esperem

a 117 països, amb 46.565 publicacions distribuïdes

estar a l’altura de les circumstàncies.

bimestralment.

Dos temes han orbitat sobre nostre al llarg de
l’any: la postpandèmia i la celebració dels 500
anys de la ferida d’Ignasi. El primer ha estat el
tema de fons que ha acompanyat els seminaris

José Ignacio García

social i teològic, motors de reflexió interna del

Director

centre, durant bona part del 2021. També hem
publicat dos Quaderns CJ sobre el shock que ha
provocat la pandèmia al món, i altres publicacions
en formats com els Papers o articles del Blog CJ.
Per altra banda, el tema de «la ferida» ha estat
central en els últims mesos de l’any. Després de la
ponència de Josep Maria Esquirol, que inaugurava
el curs 2021-2022, hem pogut escoltar testimonis
de conversió similars als d’Ignasi, al curs «De la
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ferida al cor del món».

3

Memòria 2021

Cristianisme i Justícia

Índex

Publicacions

Quadern CJ 223

Llum i ombres (A propòsit de Simone Weil)
José I. González Faus
L’atractiu d’una autora com Simone Weil radica en que permet
escapar al seu lector de la tirania de l’actualitat. Les seves paraules no són especialment expressives avui: són especialment
expressives sempre. Amb Weil un té la sensació d’entrar en contacte amb quelcom sòlid, amb una presència real en plena era de

Quaderns CJ

la xerrameca i de la desfactualització.
/

presentació

Quadern CJ 221

Quadern CJ 224

El shock pandèmic

La veritat segrestada

Oscar Mateos

Joan García del Muro, Francisco Javier Vitoria, Sonia Herrera

L’autor convida a aprofitar el minut de lucidesa que ens ofereix

Segrest, tothom entén el que significa. És apropiar-se d’algú

la pandèmia per aprofundir en alguns aprenentatges essencials

o d’alguna cosa, fer desaparèixer algú o alguna cosa, amb un

com, per exemple, el d’adonar-se que el treball pel bé comú i les

interès. El segrest de la veritat, doncs, què vol dir? Què ha desa-

cures és el que sosté la vida. També analitza els diferents escena-

paregut? La veritat. I aquesta desaparició dona lloc a l’absència de

ris postpandèmics que s’obren amb la incertesa de no saber quin

veritat, a la postveritat. Si ens han robat la veritat, el que queda és

d’ells és el més plausible. Un quadern, en definitiva, que assaja

allò que ve després de la veritat. I això, si ho pensem, és estrany.

amb pedagogia i sense dogmatismes una mirada ampla sobre allò

En certa mesura, és una opció pitjor que la de la simple mentida.

que ens està passant.
entrevista
entrevista

/

/

presentació
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Quadern CJ 222

Quadern CJ 225

Passió, mort i resurrecció dels drets humans

El coronavirus: mirall de creences

Josetxo Ordóñez

Josep F. Mària Serrano

Els drets humans es troben en un moment de passió i mort:

La hipòtesi d’aquest quadern és que el coronavirus ha fet tronto-

vulnerats arreu, i qüestionats tant per determinades posicions

llar les creences occidentals contemporànies i ha esdevingut un

polítiques de caràcter xenòfob i autoritari, com per sectors que els

mirall en què aquestes creences han quedat reflectides. Creure en

consideren un instrument de colonització i d’homogeneïtzació

la naturalesa, creure en la humanitat, creure en Déu o no creure,

cultural. És per això que necessiten ser posats de nou en valor,

han estat reaccions diverses que s’han posat de manifest durant

potser a partir d’una redefinició en profunditat. L’autor d’aquest

aquesta sindèmia.

quadern traça les línies que hauria de tenir aquesta redefinició que
anomena «resurrecció».

entrevista

entrevista
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entrevista

Publicacions

Papers

EIDES
En anglès

Vulnerabilitat, vinculació, vigilància

EIDES 95

EIDES 96

Nora Borris

«Un de tants» (Fl 2,7)

Cartes des de l’Altiplà

Josep M. Rambla

Josep M. Fernández de Henestrosa (PPH)

Palestina: la reivindicació impossible
Jaume Flaquer

Papers

Tornar als barris
Montse Santolino

Aprenentatges de la pandèmia:
deu paraules clau

Vulnerability, Linkages, Vigilance
Nora Borris

Grups de Reflexió Social des de la Fe

Palestine: the Impossible Vindication
Reflexió de Cap d’Any. Penúltimes paraules

Jaume Flaquer

Cristianisme i Justícia

EIDES 97

The Social Reflection Groups from the Faith

Preparar i disposar l’ànima [EE 1]
Year-End Reflection: Penultimate
Words

J. Casassas, A. Guidonet, D. Guindulain

Cristianisme i Justícia

Booklets
The Pandemic Shock
Oscar Mateos

Why Haiti?
Pau Farràs

Being Christian In Europe?
Víctor Codina

Toward a (Counter)Culture
of Reconciliation
Galo Bilbao, Izaskun Sáez
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En anglès
Guides

The Contemplative Phase of the Ignatian Exercises
Franz Jalics

Ignatius Loyola: Accompanied, Companion and in
Companionship with Others
Carles Marcet
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Lessons Learned from the Pandemic:
Ten Key Words

Llibres

Col·lecció Virtual

Acompañados por Bach

Valors, emocions, treball i vida:
El repte de la conciliació

Pepe Gallardo Alberni

Alfons Calderón

Conflictes oblidats
Ismael Moreno, Pedro Moya,
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Ferran Puig, Albert Giralt

Coedicions

Amor que crema
Marc Vilarassau i Alsina

Soñar despiertos
la fraternidad

Cuidadanía. Del contrato
social al pacto de cuidados

F. Javier Vitoria

José Laguna

Selecciones de
Teología
S’ha publicat el volum 60, que inclou els
números 237, 238, 239 i 240, amb una tirada d’uns 1.630 exemplars cadascun.

Booktràiler
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Conflictes oblidats

Iemen: el pitjor desastre humanitari, Pedro Moya
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Hondures: un país trencat, Ismael Serrano

República Centreafricana: Violència al cor del continent, Ferran Puig Abós

Visibilitzar «conflictes oblidats» s’emmarca en

treafricana, el Sàhara Occidental i Myanmar. Per

l’intent de descentrar la mirada i posar el focus en

fer-ho vam comptar amb autors que coneixen bé

situacions que s’escapen de la immediatesa i que

els territoris, ja sigui perquè hi han nascut, hi han

requereixen ser visibilitzades perquè no caiguin

viscut o hi han treballat durant temps en projec-

en l’oblit. Durant el juny de 2021, en un moment

tes de cooperació.

en el qual totes les mirades anaven dirigides a la
pandèmia, vam publicar cinc articles extensos que

El monogràfic el vam publicar al Blog de Cristia-

ressegueixen les causes, el desenvolupament i els

nisme i Justícia i posteriorment en un quadern de

possibles esdeveniments futurs de cinc països en

la Col·lecció Virtual.

conflicte: Hondures, el Iemen, la República Cen-

Sàhara Occidental: l’última descolonització,
Albert Giralt
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Birmània, de «Terra Daurada dels Somnis» a
escenari de malsons turbulents, Anònim
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#Ignatius500

L’any 2021 es celebren 500 anys d’un canvi personal que va significar un abans i un després de la
història espiritual d’occident: el procés de la conversió espiritual d’Ignasi de Loiola. Amb aquest
curs volem donar centralitat i escoltar testimonis
de conversió similars, per als quals avui, l’espiritualitat suposa el motor de transformació del
nostre món en algunes de les seves fronteres.

La ciència moderna ens fa somiar a vegades amb
un ésser humà que sigui capaç de tot. La pregunta sobre què és ser humà és cabdal davant les
qüestions que el transhumanisme planteja. Veiem
sovint la feblesa o ignorancia humanes solament
com quelcom transitori i no constitutiu de l’ésser
humà. «És qüestió de temps», diem sovint. I
tanmateix, els sofriments de la pandèmia ens han
tornat a situar la vulnerabilitat com a quelcom
central de l’experiència del que és ser humà. Quin
model de persona hauríem d’anar desvetllant en
les dècades properes?
acte inauguració
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Inauguració de curs.
«Una ferida infinita»

Curs central.
«De la ferida al cor
del món. Testimonis
de conversió, avui»

Entrevistes
Josep Maria Esquirol

entrevista
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Josep Rambla

Pady Miranda

Ignasi de Loiola,
una conversió
que ens interpel·la

Una espiritualitat que
mena al compromís amb
la terra

Montse Prats

Julia López

Cridats a estar amb els
últims

Trobar a Déu en el treball
intel·lectual

Minerva Porcel

Xavier Melloni

El sosteniment espiritual
de la transformació educativa

Una espiritualitat que
mena al diàleg cultural
i interreligiós
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Enviaments

Exemplars
0
< 50
50 - 200
200 - 500
500 - 1.000
1.000 - 10.000
> 10.000

Quaderns CJ: 31.610

117

Països
on es
distribueix

EIDES: 5.719
Booklets: 338

46.565

60.481

Publicacions
distribuïdes
bimestralment

Total
de descàrregues
per internet anuals

GUIDES: 8.898
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Grups de treball

Seminaris interns
Migracions

Gènere
i feminismes

Educació
i justícia

Ètica
i sostenibilitat

Religions
i pau

Noviolència
cristiana

2020-2021
Seminari teològic
«Una lectura teològica a la
pandèmia»

Seminari social

Seminari EIDES

«Cap a un nou contracte social

«El Pelegrí. Autobiografia de

pel segle xxi: És inevitable un

sant Ignasi de Loiola»

Dones i espiritualitat
ignasiana

Economia i Doctrina
Social de l’Església

Grup
de professionals

Grup
de lectura

Discerniment apostòlic

2021-2022
Seminari teològic

Seminari social

Treball en xarxa
Seminari EIDES

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.

Hem treballat el llibre de Jürgen

Enguany reprenem i intercon-

Hem treballat el llibre: Pedro

Moltmann, El Dios crucificado.

nectem algunes de les qüestions

Arrupe, carisma de Ignacio, editat

Es tracta d’un llibre escrit fa 50

centrals que hem vingut treba-

per Darío Mollá sj. Aquest any

Per esmentar-ne algunes: Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants, LaFede.cat, la Xarxa

anys (el 1971), que va marcar

llant en el seminari intern de

ignasià, la lectura reposada i el

de Centres Fe Cultura Justícia, la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, la Xarxa de

una època i va ajudar a recupe-

l’àrea social de Cristianisme i

treball conjunt d’aquests textos

centres de pensament social europeu, Jesuïtes de Catalunya, la Fundació Migra Studium, la Comissió

rar el sentit de la creu fent una

Justícia en els darrers deu anys

ha estat una molt bona manera

d’incidència i de formació del sector social dels jesuïtes, el Secretariat per a la Justícia Social i l’Ecologia,

teologia des dels crucificats del

vinculades al sistema econò-

d’aprofundir el nostre conei-

Oxfam Intermón, Mans Unides, Justícia i Pau, Jesuïtes Educació, la Fundació Joan Maragall, Càritas, Ar-

món. El llibre és molt dens, de

mic imperant: treball, crisi dels

xement de les fonts ignasianes

rels, l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, la Fundació Pere Tarrés o la Direcció d’Afers

manera que vam escollir alguns

drets humans, desigualtats

de la mà del P. Arrupe. Volíem

Religiosos de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

punts de cara a rellegir el text i

des d’una mirada polièdrica i

anar una mica més enllà de

veure què ens podia dir avui.

interseccional, contracte social i

l’Ignasi de Loiola dels Exercicis

ruptura dels consensos, cura de

Espirituals per aproximar-nos a

la casa comuna...

l’Ignasi de les Cartes i les Constitucions.

Per ajudar-nos en aquesta tasca

El 2021 ha pres important rellevància la participa-

També ha estat important la campanya #Diálo-

de teixir i dotar-nos d’una mi-

ció del Grup d’Ètica i Sostenibilitat de Cristianisme

gosEnRed, impulsada per la Xarxa Fe, Cultura i

rada ampliada sobre el sistema

i Justícia a la «Xarxa Laudato Si’», formada per una

Justícia, formada per institucions similars a Cris-

capitalista actual, aquest curs

vintena d’entitats eclesials. Aquesta plataforma ha

tianisme i Justícia d'arreu de la Província.

ens hem recolzat en la lectura

impulsat la campanya de sensibilització «La con-

compartida del llibre Los talleres

versió ecològica és possible».

ocultos del capital. Un mapa para
la izquierda (Traficantes de
Sueños, 2020), de Nancy Fraser.
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món cada cop més desigual?»

Xarxes socials
i mitjans de comunicació

Cursos, seminaris
i actes públics

Dades generals

Dades

Aula Virtual: 308 alumnes
Actes públics presencials: + 384 assistents
Dilluns dels Drets Humans: 231 visualitzacions/sessió

Seguidors
Facebook

Seguidors
Twitter

Seguidors
Instagram

Visualitzacions
a Youtube

+100

102.000

2.056

Pàgines
vistes al
Blog

12.966

327.127

Pàgines
vistes a la
web

14.468

416.017

Presentació del llibre
Amor que crema

Impactes
de premsa

Presentació a Lleida
18

Presentació a Cristianisme i Justícia
19
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Cursos/seminaris presencials: 365 assistents

Blog CJ

«Mama, qui era l’Arcadi?»

Advent o la recuperació del temps perdut

Sonia Herrera

Santi Torres

Simone Weil vs Simone de Beauvoir:
revisar referentes para ser coherentes

Mort abans de Nadal
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Els vuit articles
més llegits del 2021

Bernardo Pérez Andreo

Sandra Racionero-Plaza

Quatre claus per entendre l’Afganistan
Jaume Flaquer

La Luna i l’Abdou. L’escàndol d’una abraçada
samaritana

Reflexions sobre Dijous sant

La dimensió del culte en el nostre present

Neus Forcano

Josep Maria Bigatà

Pepe Laguna 		
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Els comptes de CJ

Resultats explotació exercici 2020

Donatius:
77,41%

Ingressos
584.877€

Subvencions oficials:
7,42%

Cursos, llibres, serveis:
7,39%

Si vols col·laborar, pensa en una una aportació anual o
bé a fer un donatiu als comptes bancaris:
Fiare Banca Ètica: ES96 1550 0001 2200 0116 3229
CaixaBank: ES23 2100 3205 1225 0002 4607

També pots fer una col·laboració vinculada al Blog CJ.
Com a novetat d’aquest any introduïm la possibilitat de
col·laborar mitjançant Bizum, amb el codi 05291.

Edició i distribució
(Quaderns, libres): 68,05%
Administració general, varis:
16,64%
Cursos, seminaris, conferències: 6,50%

Despeses
633.905€

Publicitat, propaganda:
5,14%
Selecciones Teología i AB:
4,05%

Exercici econòmic auditat per AUREN AUDITORS BCN, S.L.P.
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Cristianisme i Justícia depèn en un 95% de les
col·laboracions econòmiques de persones particulars.
Aquest any, un total de 8.953 col·laboracions han
possibilitat fer arribar les nostres publicacions a
gairebé 40.000 persones arreu del món.
Gràcies per fer-ho possible!

Subsc. Selecciones Teología
i AB: 7,88%

Cristianisme i Justícia

www.cristianismeijusticia.net
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