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Per segon any, tinc l’orgull de poder presentar una memòria plena 
de contingut i de vida. Aquest document és la crònica del dia a dia 
d’un centre que, fidel als seus orígens, continua, poc a poc i amb 
pas ferm, fent créixer i multiplicant la seva activitat.

D’aquest curs voldria destacar :

El nostre equip continua creixent. La consolidació de grups 
de treball com el d’ètica i sostenibilitat o el de migracions, i 
l’aparició de nous com el de gènere i feminisme, ens ha per-
mès la incorporació de noves persones a l’equip de volunta-
riat intel· lectual de CJ. Alhora, el grup d’introducció al diàleg 
fe-justícia pensat per a gent més jove, ha obert en alguns la 
vocació al diàleg entre la fe i la lluita per un món més just. Tot 
plegat conforma un equip heterogeni i intergeneracional, de 
més de 100 persones que, d’una manera o altra, col· laboren 
amb l’aportació de pensament i reflexió. 

Ens obrim a nous espais de debat i les tertúlies són una bona 
eina per introduir qüestions a la nostra agenda. Ho veureu, 
per exemple, en el curs dels dijous i la tertúlia sobre l’«Era del 
desànim». O en la centralitat que hem volgut donar a la qüestió 
de les polítiques migratòries i la crisi dels refugiats.

Finalment destaquem el procés coral d’elaboració del Quadern 
CJ número 200. Amb la voluntat d’obrir finestres, vam preguntar 
a l’equip quins creien que eren els reptes que tenia avui el debat 
fe-justícia. Amb més de 30 respostes, vam elaborar un primer 
índex que ha estat dotat de contingut per 10 persones de l’equip, 
no de la primera generació fundadora del centre, sinó d’una 
segona més jove que en pren el relleu. El fruit d’aquest treball 
arriba el mes de setembre, coincidint amb la inauguració del 
35è curs a 47.000 persones que reben els nostres Quaderns 
CJ,  xifra que es renova i va augmentant any rere any.

Tot plegat ens permet donar resposta a la realitat d’un món que 
ens interpel· la, un món ferit per la mort de tants germans nostres 
a les portes del Mediterrani, per la incapacitat dels nostres governs 
i la nostra societat de reaccionar i fer-hi front, un món que té set 
i fam de justícia. Cal tenir-ho sempre present, ja que és aquesta 
realitat la que ens empeny a continuar treballant i reflexionant 
per aportar una paraula viva i plena d’esperança al nostre món. 
Gràcies a totes les persones que fan possible que Cristianisme i 
Justícia continuï sent punt de llum i referent per a molts. 

Xavier Casanovas Combalia
Director

BENVOLGUTS/DES,

EVOLUCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 2012-2017 

Consolidació de la meto-
dologia de grups de treball.

Impuls d’un nou grup de 
qüestions de gènere.

Iniciació d’un procés per 
a repensar l’àrea EIDES 
(Espiritualitat Ignasiana).

Consolidació de la proposta 
de guies de treball amb 
noves fitxes. 

Inici del procés de disseny 
del nou web.

Creació de l’Aula vir tual i 
implementació dels cursos 
online per al curs 2016-17.

Segona edició del grup 
d’introducció al diàleg fe-
justícia i trobades puntuals.

Reforç de l’equip de suport 
i sistemes informàtics per a 
donar més estabilitat a les 
eines digitals, cada cop més 
centrals en el centre. 

Incorporació d’una nova Cap 
de publicacions.

REFLEXIÓ COMUNICACIÓFORMACIÓ GESTIÓ INTERNA

Aquest curs s’ha volgut aprofitar la publicació de l’encíclica Laudato si’ del Papa Francesc, per a plantejar un seminari conjunt entre l’àrea 
social i l’àrea teològica per abordar on ens situa aquesta encíclica i quins reptes ens llença pel debat fe-justícia. El títol del seminari ha 
estat “La cura de la casa comú en el debat fe-justícia”.

De l'àrea teològica, hi han assistit: Xavier Alegre, Manu Andueza, Jaume Botey, Jaume Flaquer, José Ignacio González Faus, Tere 
Iribarren, Jesús Martínez Gordo, Joaquín Menacho, Ana Moreno, Dolors Oller, Llorenç Puig, Lucía Ramón, Josep M. Rambla, Ana 
Rubio, Jesús Renau, Francisco Tauste, Oriol Tuñí i Javier Vitoria; de l’àrea social: Alfons Calderón, Carles Comas, Eduardo Rojo, Joan 
Travé, Josep Miralles, Josetxo Ordóñez, Luis Sols, Nani Vall-llosera, Oriol Prado, Oscar Mateos, Santi Torres, Sonia Herrera, Teresa 
Crespo, Vicent Martínez i Xavi Casanovas.

REFLEXIÓ INTERNA DE LES ÀREES DE TREBALL 

TEOLÒGICA I SOCIAL



Crisi humanitària (refugiats) 
Tracta
Consumisme i consum
Educació
Pobresa i desigualtat social
Precarietat i treball
Activisme social
Àfrica
Amèrica Llatina
Conflictes bèl· lics i socials
Ecologia

“GASTAR LA VIDA”, EL BLOG DE CJ

Aquest curs s’ha publicat un llibre en català en coedició amb 
Fragmenta Editorial: Déu sense Déu. Una confrontació de Xavier 
Melloni i Josep Cobo. 

També s’han publicat 5 títols nous dins la col· lecció Quaderns CJ 
(edició catalana i castellana):

195. Trepitjar la lluna. Escatologia i política (José Laguna)
196. De l’hostilitat a l’hospitalitat (Miguel González)
197. Islam. La mitja lluna... creixent (Jaume Flaquer García)

198. El treball: present i futur. (Seminari Social CJ - Teresa Crespo (ed.))
199. Amigues de Déu, profetes del poble (Clara María Temporelli)

També s’han publicat 4 booklets, 3 quaderns de la col·lecció EIDES 
i 2 GUIDES (virtual, anlgès); 2 quaderns de la Col·lecció Virtual, 5 
Papers/Papeles i 5 Papers en anglès (virtuals).

Pel que fa a la revista Selecciones de Teología, s’han publicat els 
números 215-218 i continua amb una tirada de 2.500 exemplars 
i 500 exemplars per Actualidad Bibliográfica.

EIDES ha continuat en la seva tasca per aprofundir en l’espiritualitat ignasiana com una eina per a respondre les inquietuds i demandes 
espirituals de la gent d’avui. A destacar :

El seminari intern d’Exercicis, en el qual participen un bon grup de jesuïtes, ha tingut enguany com a tema “Els directoris oficials dels EE de 1599”. 
EIDES-CJ continua oferint formació en cursos i seminaris a la seu de Cristianisme i Justícia, així com al Casal Loiola, a Lleida (Grup 
EIDES-Lleida) i a la Cova de Manresa.

PUBLICACIONS

ESPIRITUAL

Espiritualitat
Situació política a Espanya
Situació política a Brasil 
Situació política a Veneçuela
Sínode de la família
Apropament Cuba - Estats Units
Necessitat d’hospitalitat
Teologia
Religió a l’espai públic
Teresa de Jesús (V centenari)
Llibres que ens han impactat

Situació dels CIEs
Cinema
Violència masclista
Desigualtat de gènere
Xarxes socials
Incidència política
Dret d’autodeterminació
Memòria històrica
Migracions i identitats
Salut
Situació actual de l’Església

Diàleg interreligiós
Objectius del mil· leni 
Drets humans
Laudato si’
Fonamentalismes
Economia
Doctrina social de l’Església
Misericòrdia
Any electoral

i de molts altres temes.

Hem parlat de...



El patronat està format actualment per: L. Puig (president), J. Renau (vicepresident), M.T. Iribarren (secretària), J.I. García, D. Izuzquiza, 
A. Miret, D. Mollà, S. Busquets i J.M. Vera. Assisteixen a les reunions del patronat X. Casanovas, director i C. Moles, cap d’administració.
Els membres del Consell Directiu són: Xavier Casanovas, Jaume Flaquer (cap de l’àrea teològica), Oscar Mateos (cap de l’àrea social), 
Francesc Riera (cap de l’àrea d’espiritualitat), M. Carmen de la Fuente, Joan Carrera, José I. González Faus, Tere Iribarren, Nani Vall-llossera, 
Santi Torres, F. Javier Vitoria i Luis Berrios.

AMB LA TEVA AJUDA FAREM ARRIBAR 

LA VEU DE CJ MOLT MÉS LLUNY
Pots col· laborar fent una aportació. Entra a 
www.cristianismeijusticia.net/colabora.
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Aquest curs hem volgut continuar estrenyent lligams amb altres orga-
nitzacions, plataformes i entitats que treballen també amb l’horitzó de 
construir un món més just i divers. Així, des de Cristianisme i Justícia, 
hem continuat participant en la Plataforma d’Entitats Cristianes 
amb els Immigrants, en la Comissió d’incidència i de formació del 
sector social dels jesuïtes, en la Plataforma per una fiscalitat justa, 
ambiental i solidària, en la Xarxa de centres de pensament social 
europeu, en l’Àrea dels Centres Fe-Cultura-Justícia a Espanya i en 
la campanya Tanquem els CIEs.

A més a més de les entitats i plataformes abans esmentades, 

Aquest darrer 2015, el total de col· laboradors econòmics ha estat de 9.586 persones, 
molt semblant al de l’any passat, que va ser de 9.632 persones. L’import total de les 
col· laboracions s’ha mantingut molt estable.

TREBALL EN XARXA 

CJ EN NÚMEROS (EXERCICI NATURAL 2015) 

treballem en xarxa amb moltes entitats més com LaFede.cat-
Entitats per la Justícia Global, la Fundació Jesuïtes Educació, la 
Fundació Vidal i Barraquer, la Cova de Manresa (Centre Internacional 
d’Espiritualitat), el Casal Loiola, la Fundació Migra Studium, Justícia 
i Pau, Mans Unides o la Direcció General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya.

Hem participat també com a membres del jurat (i coorganitzat en 
alguns casos) diversos premis com el Premi Pañella de treballs de 
recerca de batxillerat, el premi Joan Gomis de Periodisme Solidari 
o el Concurs de Clipmetratges per a escoles de Mans Unides. 

LA NOSTRA TASCA EN XIFRES

quaderns distribuïts per tot el món
descàrregues de quaderns en tot el curs

visites anuals al web (185.245 únics)
visites al blog (113.249 únics)

cursos/seminaris, xerrades i presentacions
xerrades/cursos realitzats per membres de CJ 

seguidors a Facebook
seguidors a Twitter
visionats a Youtube

assistents als actes públics
alumnes assistents a cursos i seminaris
assistents per sessió al Cicle de cinema Ignasi Salvat

aparicions en mitjans de comunicació i revistes, 
destacant les aparicions de membres de CJ per 
tractar temes socials i d’Església 

47.000
44.415

362.970
344.389

64
+100

9.088
7.285
32.975

+3.500
443

60-70

+130

Ingressos Despeses

Donatius: 77%   

Subs. Selecciones (ST i AB): 12%

Cursos, llibres i serveis: 7%

Subvencions oficials: 4%

Total d’ingressos: 540.335,30€

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

Total de despeses: 549.961,29€

Edició i distrib. (quaderns, llibres): 62%  

Selecciones (Teo. i AB): 12%

Cursos, seminaris, conferències: 10%      

Administració general, varis: 11% 

Publicitat i difusió: 5%




