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Presentació

El 2022 va estar marcat per la celebració del 40 aniversari de Cristianisme i Justícia. 
L’aniversari com a tal es va celebrar en la trobada del 10 de juny. Els participants en la 
taula rodona d’aquell dia, Francisco Mota sj (Centre Brotéria, Lisboa), Giuseppe Riggio sj 
(Aggiornamenti Sociali, Milà), la periodista Montse Santolino (Lafede.cat, Barcelona) i 
la directora de Catalunya Religió, Laura Mor, ens van ajudar a reflexionar en el paper que 
juguen centres com el nostre i els reptes que ens desafien, també en el context europeu.

L’any ha estat caracteritzat per la normalitat: ha estat el primer després de la pandèmia 
i hem anat recuperant les activitats presencials i la participació habitual en cursos i 
seminaris. Especialment en els seminaris de les tres àrees de Cristianisme i Justícia: 
teologia, social i espiritualitat, els quals han tingut un desenvolupament molt satisfactori.

D’entre totes les activitats i publicacions voldríem destacar la publicació de l’Anuari (#1 La 
ferida). És una publicació que sorgeix amb molta il·lusió per part de l’equip del centre i que 
ha tingut molt bona recepció. L’Anuari ha unit alguns dels millors continguts elaborats per 
Cristianisme i Justícia al costat d’un disseny molt cuidat, amb una important contribució del 
disseny gràfic, fotografia i també el còmic. Una manera molt actualitzada per a compartir la 
reflexió i l’anàlisi duta a terme a Cristianisme i Justícia durant aquest any. 

José Ignacio García
Director
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Publicacions

N. 265. Novembre 2022

P
A

P
E

R
S Melilla segueix 

comportant dolor

N. 266. Desembre 2022

P
A

P
E

R
S Reflexió de Cap d’Any

(Com)moguts per 
la realitat

226QUADERNS

Recuperar els béns comuns, 
reivindicar el bon viure 

Joan Carrera i David Murillo

227QUADERNS

Saviesa divina
Els pobres en els llibres 

sapiencials de la Bíblia 

José I. González Faus

228QUADERNS

El malbaratament  
d’aliments 

José Carlos Romero i Jaime Tatay (coord.)

229QUADERNS

El reconeixement  
de les persones LGTBIQ+ 
en l’Església 

Montserrat Escribano i Enric Vilà
Pròleg de James Martin

230QUADERNS

De què serveix plorar 

José Laguna

QUADERNS

Precarietat 
laboral, 
precarietat vital 

N. 264. Setembre 2022

P
A

P
E

R
SHospitalitat 

sí, hospitalitat 
sempre 

N. 262. Abril 2022

P
A

P
E

R
S

PAPERS

Dignitat i treball
Quaranta anys de 

reflexió 

N. 263. Juny 2022

P
A

P
E

R
S

EIDES

EIDES

98

Aplicació de sentits
Una contemplació 
retrobada

Rafael Abós-Herràndiz

EIDES

99

De la ferida al cor 
del món

Laura Rius (coord.)

http://www.cristianismeijusticia.net/melilla-segueix-comportant-dolor
http://www.cristianismeijusticia.net/reflexio-de-cap-dany-commoguts-la-realitat
http://www.cristianismeijusticia.net/recuperar-els-bens-comuns-reivindicar-el-bon-viure
http://www.cristianismeijusticia.net/saviesa-divina-els-pobres-en-els-llibres-sapiencials-de-la-biblia
http://www.cristianismeijusticia.net/el-malbaratament-daliments
http://www.cristianismeijusticia.net/el-reconeixement-de-les-persones-lgtbiq-en-lesglesia
http://www.cristianismeijusticia.net/de-que-serveix-plorar
http://www.cristianismeijusticia.net/precarietat-laboral-precarietat-vital
http://www.cristianismeijusticia.net/hospitalitat-si-hospitalitat-sempre
http://www.cristianismeijusticia.net/dignitat-i-treball-quaranta-anys-de-reflexio
http://www.cristianismeijusticia.net/aplicacio-de-sentits-una-contemplacio-retrobada
http://www.cristianismeijusticia.net/de-la-ferida-al-cor-del-mon-testimonis-de-conversio-avui


5 memòria 2022

en anglès

BOOKLETS

PAPERS GUIDES

God in Liquid Times

Theology Seminar  
of Cristianisme i Justícia

183BOOKLETS 184BOOKLETS

Wasting Food 

José Carlos Romero and Jaime Tatay 
(coord.)

185BOOKLETS

Recognition  
of LGBTIQ+ Persons  
in the Church 

Montserrat Escribano and Enric Vilà
Foreword by James Martin SJ

186BOOKLETS

The Coronavirus:  
Mirror of Beliefs 

Josep F. Mària

Reflection at  
the End of the Year

Motivated 
by Reality

Papers no. 26. December 2022  

P
A

P
E

R
S

Papers no. 25. November 2022 

P
A

P
E

R
S Melilla Continues 

To Suffer
Hospitality 
yes, hospitality 
always 

Papers no. 24. April 2022  

P
A

P
E

R
S GUIDES

17

Living in the Spirit

Fernando Manresa

18

“Born in the Likeness of Men” 
(Ph 2:7)
An Ignatian Meditation

Josep M. Rambla

GUIDES

http://www.cristianismeijusticia.net/en/god-liquid-times
http://www.cristianismeijusticia.net/en/wasting-food
http://www.cristianismeijusticia.net/en/recognition-lgbtiq-persons-church
http://www.cristianismeijusticia.net/en/coronavirus-mirror-beliefs
http://www.cristianismeijusticia.net/en/reflection-end-year-motivated-reality
http://www.cristianismeijusticia.net/en/melilla-continues-suffer
http://www.cristianismeijusticia.net/en/hospitality-yes-hospitality-always
http://www.cristianismeijusticia.net/en/living-spirit
http://www.cristianismeijusticia.net/en-el-centre-deu
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altres publicacions

LLIBRES

Una manera  
d’estar en el món
Relectura dels Exercicis Espirituals 

de sant Ignasi de Loiola

Josep M. Rambla Blanch S.J.

EIDES

Coedicions

Anatomía del cristianismo
Josep Cobo

Plenitud humana. Reflexiones sobre la bondad
José I. González Faus

Aguirre

Alphonse

Angulo Ordorika

Baujard

Benk

Borobio García

Caamaño

Cavanaugh

Czerny

Didonè

Ebner

García Maestro

Gaut

González Faus

Guerrero

Guillon

Hoornaert

Kurisingal

Luciani

Mifsud

Nebel

Neumann

Noceti

Oviedo

Rastoin

Rehmann

Roca Alcázar

Rogers, jr

Rosas

Tirimanna

van Treek Nilsson

WéninC
o

n
d

e
n

sa
ci

ó
n
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e

 lo
s 

m
e

jo
re

s 
ar

tí
cu

lo
s 

d
e

 t
e

o
lo

g
ía

Nº 241-244 
Vol. 61
2022

S’ha publicat el volum 61, que inclou els números 241, 242, 243 
i 244 amb una tirada d’uns 1.630 exemplars cadascun. I amb el 
disseny de les cobertes renovat.

SELECCIONES DE TEOLOGÍA

Diversos autors
Alicia Guidonet (ed.)

EN EL CENTRE, DÉU
Experiència de sentit en el marc  

de l’espiritualitat i les religions

http://www.cristianismeijusticia.net/una-manera-destar-en-el-mon
http://www.cristianismeijusticia.net/anatomia-del-cristianismo
http://www.cristianismeijusticia.net/plenitud-humana-reflexiones-sobre-la-bondad
https://seleccionesdeteologia.net/
https://seleccionesdeteologia.net/
https://www.cristianismeijusticia.net/en-el-centre-deu
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ANUARI

nova publicació

L’Anuari recull les matèries més destacades que hem 
tractat al llarg de l’any. El tema principal d’aquest 
número 1, «La ferida», està motivat per la conferència 
inaugural del professor Josep M. Esquirol, d’octubre del 
2021. 

Des de l’inici d’aquest projecte, també vam voler donar 
èmfasi al disseny. Volíem compartir les converses i els 
debats, habituals a Cristianisme i Justícia, d’una manera 
on la paraula, la imatge, la fotografia i fins i tot el còmic 
poguessin trobar-se. En tota aquesta labor ha estat 
indispensable la col·laboració dels il·lustradors Marta 
Romay i Ignasi Flores, i per part de l’equip de CJ Pau 
Cuadern i Pilar Rubio. Ells han aconseguit conjunyir el 
millor de la reflexió de CJ amb un disseny integrat i molt 
atractiu.

http://www.cristianismeijusticia.net/anuari
http://www.cristianismeijusticia.net/anuari
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Quaderns CJ: 31.060

EIDES: 5.860

Booklets: 360

 37.280
Publicacions 
distribuïdes 

bimestralment

enviaments

51.500 descàrregues anuals per internet

117 
Països 
on es 

distribueix

1 Espanya  2 Mèxic  3 Argentina  4 Colòmbia  5 EUA 

6 Xile 7 Perú  8 Brasil  9 Itàlia  10 Equador

Top	10
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Inauguració de curs. 
«Exclosos en l’Església.  

Què podem dir des del Sínode?»

La teòloga Cristina Inogés va ser l’encarregada d’inaugurar el curs 
2022-2023, amb una ponència sobre el procés sinodal impulsat pel 
papa Francesc.

Inogés va dedicar la seva intervenció a insistir en la necessitat 
d’escoltar els exclosos en l’Església. Va parlar d’aquells que estan 
en els marges, la perifèria i la frontera de l’Església: joves, persones 
en situacions de pobresa, dones, comunitats LGTBIQ+, sacerdots 
secularitzats.

Laica i teòloga, Cristina Inogés va participar en l’obertura del Sínode i 
forma part d’una de les seves comissions. 

acte d'inauguració entrevista

https://youtu.be/NuLHJrbU_u4
https://youtu.be/dYd9CghcXCI
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40 anys de CJ 

El 10 de juny vam celebrar els 
40 anys de Cristianisme i Justícia 
en una jornada que va comptar amb 
la participació de dos directors de 
centres europeus similars a nosaltres, 
Francisco Mota sj (Brotéria) i 
Giuseppe Riggio sj (Aggiornamenti 
Sociali), la periodista Montse 
Santolino i la directora de Catalunya 
Religió, Laura Mor.

acte 40 anys

Giuseppe Riggio sj  
director de Aggiornamenti 
Sociali (Milà)

Francisco Mota sj 
director de Brotéria  
(Lisboa) Amb motiu dels 40 anys de CJ, hem 

editat un vídeo en el qual repassem 
moments destacats de la nostra 
història amb persones que han 
estat importants en l’evolució i 
creixement del centre.

vídeo commemoratiu

https://youtu.be/A_O9L2cWEp4
https://youtu.be/R0UovdTQFI0
https://youtu.be/by1pQuk0Fq4
https://youtu.be/eT604eSrTxs
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Seminaris interns

«Repensar l’esperança» 

Els discursos distòpics s’han apoderat del relat social. Davant les 
múltiples crisis (social, ecològica, democràtica) cada vegada se’ns fa 
més difícil argumentar i sostenir una actitud esperançada. Malgrat 
això, la nostra mirada sobre la realitat, com a cristians i cristianes, 
és de caire escatològic: «El Regne de Déu està ja entre nosaltres». 
Creiem que és un bon moment per a tornar a buscar fonaments en la 
nostra esperança i repensar-la tornant a textos clàssics i acostant-
nos a les reflexions contemporànies sobre la qüestió, buscant 
construir un discurs propi.

Seminari social

Consell de l’àrea social  
Sonia Herrera (coordinadora), Guillermo Casasnovas, 
Pau Cuadern, M. Carmen de la Fuente, Julia López, Luis Sols i 
Nani Vall-llossera.

Participants 38 Sessions 8

Grups	de	treball	associats

Economia i Doctrina 
Social de l’Església

Gènere 
i feminismes

Ètica 
i sostenibilitat

Grup 
de professionals

Grup
de lectura

Educació 
i justícia

Migracions
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Seminari EIDES

Treballem la rellevància de les fonts ignasianes per una espirituali-
tat compromesa amb la justícia i en diàleg amb el nostre món con-
temporani. Ho fem de la mà de textos rellevants del P. Pedro Arrupe 
que continuen sent significatius avui.

Consell	de	l’àrea	EIDES  
Pau Vidal (coordinador), Glòria Andrés, Glòria Díaz, Carles 
Marcet, Josep M. Rambla, Laura Rius i Santi Torres.

Participants  20 Sessions 5

Seminari Teològic

Reflexionem sobre el llibre La que es, d’Elisabeth A. Johnson, escrit 
fa 30 anys. És un tractat sistemàtic sobre Déu molt ben formulat i 
amb aportacions molt interessants i ben estructurades, des de la 
teologia feminista. 

Consell de l’àrea teològica  
Manu Andueza (coordinador), José Ignacio García, J. I. González 
Faus, Joaquín Menacho i F. Javier Vitoria.

Participants 30 Sessions 7

Religions 
i pau

Noviolència
cristiana

Grups	de	treball	associats

Dones i 
espiritualitat  

ignasiana

Discerniment 
apostòlic

Grups	de	treball	associats



13 memòria 2022

Cursos, seminaris 
i actes públics

Presencials: 292 assistents

En línia: 41 assistents

Híbrids: 26 assistents

Aula Virtual: 143 alumnos

Actes públics presencials: + 371 assistents

Total	d’alumnes:	551
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Blog CJ i xarxes socials

363.869 Pàgines vistes a la web

269.326Pàgines vistes al blog

12.487Seguidors Facebook

13.092Seguidors Twitter

2.056Seguidores Instagram

91.788Visualitzacions a Youtube

+100Impactes de premsa

Els articles més llegits

Quin paper juga la 
religió al conflicte 
d’Ucraïna?

Jaume Flaquer

Sinodalitat i 
desobediència

Anna Ortín

Elogi de la 
“desolació”

Santi Torres

Contra el rosario

J. I. González Faus

“Segundo es 
chingarte. Lo 
primero es Dios”

Pau Cuadern

La atención que 
nos roban

Elías González 
Gómez

Dades generals

El coraje colectivo 
de las mujeres 
para reconfigurar 
el mundo

Pepa Torres

https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/03/07/quin-paper-juga-la-religio-al-conflicte-ducraina
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/03/07/quin-paper-juga-la-religio-al-conflicte-ducraina
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/03/07/quin-paper-juga-la-religio-al-conflicte-ducraina
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/03/07/quin-paper-juga-la-religio-al-conflicte-ducraina
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/05/03/sinodalitat-i-desobediencia
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/05/03/sinodalitat-i-desobediencia
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/05/03/sinodalitat-i-desobediencia
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/07/25/elogi-de-la-desolacio
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/07/25/elogi-de-la-desolacio
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/07/25/elogi-de-la-desolacio
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/10/10/contra-el-rosario
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/10/10/contra-el-rosario
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/08/16/la-atencion-que-nos-roban
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/05/11/segundo-es-chingarte-lo-primero-es-dios
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/05/11/segundo-es-chingarte-lo-primero-es-dios
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/05/11/segundo-es-chingarte-lo-primero-es-dios
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/03/08/los-feminismos-o-el-coraje-colectivo-de-las-mujeres-para-reconfigurar-el-mundo
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/08/16/la-atencion-que-nos-roban
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/08/16/la-atencion-que-nos-roban
https://www.twitter.com/cijusticia
https://www.facebook.com/cristianismeijusticia
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/youtube.png
https://www.instagram.com/cijusticia/
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/05/11/segundo-es-chingarte-lo-primero-es-dios
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/03/08/los-feminismos-o-el-coraje-colectivo-de-las-mujeres-para-reconfigurar-el-mundo
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/03/08/los-feminismos-o-el-coraje-colectivo-de-las-mujeres-para-reconfigurar-el-mundo
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/03/08/los-feminismos-o-el-coraje-colectivo-de-las-mujeres-para-reconfigurar-el-mundo
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2022/03/08/los-feminismos-o-el-coraje-colectivo-de-las-mujeres-para-reconfigurar-el-mundo
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Resultats explotació exercici 2022

Cursos, 
llibres,  
serveis

7,65 %

Subs. 
Selecciones 
Teología

7,40 %

Subvencions  
oficials

6,87 %

Donatius

78,08 %

Edició i distribució

62,41 %

Administració general, 
varis 

23,08 %

Difusió 
Publici-
tat

5,36 %

Formació, 
actes 

5,21 %

Selecciones 
Teología
6,87 %

Despeses

652.031 €

Ingressos

591.5131 €



cristianismeijusticia.net

Cristianisme 
i Justícia

https://www.cristianismeijusticia.net/
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