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Benvolguts/des,

Us fem a les mans la Memòria del curs 2012-13, un curs caracteritzat per algunes novetats prometedores en la línia marcada pel
Pla Estratègic que estem implementant. M’agradaria remarcar la
feina dels diversos grups de treball actius en aquest moment, que
van generant pensament i reflexió en els àmbits de les migracions,
l’ètica i la sostenibilitat, el diàleg interreligiós, i en un futur proper
esperem poder encetar un grup de treball de prospectives de
nous models econòmics.
Hem mirat d’estar ben atents a la realitat que vivim, als moviments i
dinàmiques socials que tenen lloc en el nostre entorn. Per això vam
tenir a principi de curs la magnífica intervenció d’Iñaki Gabilondo.
En aquesta mateixa línea hem tingut la secció de més de 20 posts

del Blog que hem anomenat «Esquerdes en el mur», una sèrie de
presentacions de realitats socials que es van desenvolupant com
alternatives a la desesperació i a la implacable dinàmica econòmica
i social que sembla que ho vol aturar tot.
Aquest ha estat un curs ben intens, també per l’elecció del nou
Papa Francesc, hem assentat les bases fonamentals que esperem
que facilitin els propers anys que l’Equip participi més, trobi un
Centre més atent al que ens diu la realitat que vivim, i amb més
capacitat de comunicar i, per això, d’incidir i transformar.
Llorenç Puig, sj.
Director

IMPLEMENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 2012- 2017
REFLEXIÓ

FORMACIÓ

COMUNICACIÓ

GESTIÓ INTERNA

Consolidació dels grups iniciats
el curs passat: (Ètica i sostenibilitat, Migracions i Diàleg amb
l’Islam).

Consolidació del curs d’Anàlisi
de la Realitat Social i inici del
Curs d’Iniciació Teològica.

Dinamització de les xarxes
socials, augment de l’impacte
de web i blog.

Noves propostes de formació
juntament amb el Casal Loiola
(Barcelona) i La Cova (Manresa).

Inici de l’ emissió dels actes en
directe a través de l’apar tat
Recursos de la nostra web.

Implementació d’un nou sistema de gestió de bases de
dades que millorarà la gestió
de contactes que reben els
quaderns, integració de sistemes, etc.

Bases per un nou grup de treball sobre Economia.

REFLEXIÓ INTERNA DE LES ÀREES DE TREBALL
TEOLÒGICA
Seminari intern dedicat a l’Esperit Sant, agafant com a punt de partida
el llibre de Y.Congar “El Espirítu Santo”, Herder, 1983.

Han assistit al seminari: X. Alegre, A. Blanch, J. Botey, J. Carrera, T.
Comin, P. Borràs, J. Cobo, E. Durán, J. Flaquer, P. Giménez, J.I. González
Faus,T. Iribarren, J. Martínez Gordo, J. Menacho, A. Moreno, D. Oller,
L. Puig, L. Ramon, J.M. Rambla, A. Rubio, C. Temporelli, J. Travé, O.
Tuñí, J. Vitoria, J. Renau.

SOCIAL
Anàlisi del passat, present i futur del projecte europeu, en set sessions,
partint de la crisi financera i del deute que està fent tremolar els
fonaments del projecte europeu. S’han posat les bases d’un futur
quadern pel maig de 2014.

Participen al seminari social: A. Calderón, C. Comas, E. Duran F.
Martori, F. Ferrer, G. D’Apuzzo, I. Naranjo, J. Botey, J.Travé, J. Miralles,
L. Sols, M.C de la Fuente, M. Garcia, N. Beltrán, N. Vall-llosera, O.
Prado, O. Mateos, R. Vallés, R. Avellaneda, S. Busquets, S. Torres, T.
Crespo, T. Comín, X. Casanovas.

ESPIRITUAL
S’ha continuat treballant amb la revisió d’allò que por aportar
l’espiritualitat ignasiana al món d’avui. S’ha obert una nova línea
de treball sobre “lideratge inspirat en l’espiritualitat ignasiana”.

En l’àrea espiritual han participat una trentena de persones vinculades
a Jesuïtes Educació, La Cova Sant Ignasi, els col·legis Casp, Kostka
i Clot, les comunitats de vida cristiana (CVX), el Camí Ignasià, la
parròquia de Torreforta a Tarragona i les comunitats jesuites de la
Barceloneta i el Clot.

PUBLICACIONS
Aquest curs hem publicat 5 títols nous dins la col· lecció Quaderns CJ, edició
catalana i castellana:
180. Unicitat de Déu, pluralitat de místiques (J.I. González Faus).
181. Ai de vosaltres...! Distopies evangèliques (José Laguna).
182. Fa 50 anys hi va haver un concili. Significat del Vaticà II (Victor Codina).
183. Lleó Tolstoi, un profeta polític i evangèlic (Antoni Blanch).
184. Les mines del rei Leopold (Josep F. Mària sj i Emmanuelle Devuyst).
També s’han publicat 4 traduccions a l’anglès; 4 números de la col·lecció EIDES
d’espiritualitat ignasiana i 5 papers que s’adjunten amb els quaderns. Hem de destacar aquest curs la Consolidació
de la “Col· lecció virtual” amb la publicació dels números 3, 4 i 5 i un promig de 1.500 descàrregues de la web
3. Al qui té, li donaran encara més; al qui no té, li prendran tot (José Eizaguirre).
4. Injustícia i ineficàcia. Una anàlisi crítica de la reforma laboral (Julia López).
5. Les finances al servei del bé comú i de la pau (Mario Toso).
Pel que fa a la revista Selecciones de Teología, s’han publicat els números 203-206 dels volums 51-52.

PRESÈNCIA DE CJ A LA XARXA
Després de tres anys de la posada en marxa del Blog del CJ,
les visites, interaccions i visualitzacions continuen creixent. S’han
publicat 186 articles al blog, entre els que destaca la nova secció
“Esquerdes al mur”: una crida a l’esperança i a esquerdar els murs
de la impotència, la indiferència i la desigualtat que ens duen a la
pèrdua de cohesió social.
S’ha notat un increment substancial de les visites de la web i el
blog en el darrer any, superant ja el blog a la web com a espai
informatiu actual de CJ. També les xarxes socials han notat un
increment notable de seguidors.

Blog
Web

58.216
(254.278)
28.554
(72.680)

2009-10

Una de les novetats a destacar en la difusió de CJ és l’emissió
d’actes en streaming, aconseguint entre 50 i 100 visionats per acte.

LA NOSTRA FEINA EN UNA ULLADA

45.000 quaderns distribuïts per tot el món i
1.500 descàrregues de la Col· lecció virtual.
297.299 visites anuals a la web (100.091 visitants únics).
420.936 visites anuals al bloc (127.139 visitants únics).
8.600 seguidors a les xarxes socials.
+
40 cursos/seminaris, xerrades, cicles de cinema i presentacions.
471 alumnes assistents als cursos, seminaris i postgraus on col· laborem.
800 assistents als actes públics.
25 xerrades realitzades per membres del nostre equip arreu.
100 aparicions en mitjans de comunicació i revistes, destacant les aparicions
per temes com l’elecció del nou Papa, i la denúncia dels CIEs.

Nombre de visites
(pàgines vistes)

51.553
48.360 (212.470)
(102.692)

2010-11

81.055
(189.702) 68.710
(254.841)

2011-12

127.138
(420.936)
100.091
(297.299)

2012-13

TREBALL EN XARXA
Com una de les seves tasques principals, CJ continua treballant en
xarxa amb entitats i plataformes diverses.

socio-político 2013”, una proposta conjunta amb les Comunitats
de Vida Cristiana (CVX) i el Centre Pignatelli.

Aquest any s’ha fet treball de coneixement mutu i noves línies d’acció
amb mires a la nova província dels jesuïtes d’Espanya, donant impuls
al grup d’incidència política del sector social.També cal destacar la
participació d’alguns dels nostres membres al Faith & Politics 2012,
que ha servit per posar les bases del nou curs “Fe y compromiso

Mereix també una menció especial, l’ assistència al Fòrum Social
Mundial a Tunísia, presentant tres tallers sobre Llibertats, Estat de
dret i construcció democràtica; un sobre Europa en crisi; i un altre
sobre la dona en el diàleg interreligiós.

XIFRES (EXERCICI 2012)
Tot i el moment de crisi que estem vivint, els nostres col· laboradors continuen apostant per nosaltres, havent crescut en donatius dels lectors de quaderns en un 6,7%. Si s’inclou també la pujada
de les subvencions (aquest any s’ha comptat de nou amb l’ajut d’Afer Religiosos) en total hem vist
incrementats els nostres ingressos en un 10,3% l’any 2012 respecte al 2011.

AMB EL TEU SUPORT FAREM
ARRIBAR LA VEU DE CJ MOLT
MÉS LLUNY!

Cal agrair a tots i totes el que ens han ajudat. Gràcies a la seva aportació Cristianisme i Justícia pot
dur a terme la seva tasca especialment a la Companyia de Jesús de Catalunya. Les institucions que
han col·laborat han estat la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el
Departament d’Acció Social i Família de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Si vols col·laborar amb Cristianisme i Justícia pots recolzar-nos amb una aportació anual a partir de
18€ o bé fent un donatiu al compte corrent 2100-3205-12-2500024607.
Entra a www.cristianismeijusticia.net/colabora
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Ingressos 485.939,83
INGRESSOS

DESPESES

485.939,83

480.426,40

Despeses 480.426,40
Resultat de l’exercici: 5.513,43
Exercici econòmic auditat per Forward Econòmics, S.L.P.
R.O.A.C. Nº S-1287 (17 de Febrer 2013).

Cursos, llibres i serveis 33.303,76

Edició i distribució
(Quaderns, Llibres) 364.597,44
Cursos, Seminaris, conferències 43.291,17

Subvencions oficials 14.551,49

Administració general, varis 55.547,99

Ingressos financers 2.793,00

Publicitat, propaganda 16.989,80

Donatius 435.291,58

El Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia té el suport institucional de la Fundació Lluís Espinal que compta amb un patronat que està
format per: F. Riera (President), J. Renau (vicepresident), I. Carreras, M. T. Iribarren, D. Izuzquiza, L. Magriñà, P. Malla, D. Mollà i J.M. Vera.
El Consell Directiu de Cristianisme i Justícia el formen Francesc Riera, Llorenç Puig, Jaume Flaquer (cap de l’àrea teològica), Òscar
Mateos (cap de l’àrea social), Pere Borràs (cap de l’àrea d’espiritualitat), Salvador Busquets, Joan Carrera, Xavier Casanovas, José I.
González Faus, Tere Iribarren, Carme Moles, Nani Vall-llossera, Santi Torres i F. Javier Vitoria.
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