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El curs 2016-17 no ha estat un curs qualsevol, hem fet 35 anys, 
un aniversari rodó que ha coincidit casualment amb la sortida del 
número 200 de la nostra col· lecció principal:  els Quaderns CJ. 

Crec que no exagero al dir que els Quaderns CJ han estat material 
de formació per a milers i milers de persones arreu. Han servit per 
a fer-nos més conscients de les realitats de patiment i d’injustícia 
del nostre món; per a entendre millor qui mou els fils del poder 
i l’economia globals; per a fer més presents al nostre Nord llocs 
sovint oblidats com l’Àfrica o l’Amèrica Llatina; per a denunciar la 
guerra avui present en molts països; per a fer més visibles la pobresa i 
l’exclusió que hi ha a casa nostra; per a dotar-nos de discursos i relats 
alternatius. I tot això hem intentat fer-ho sempre amb una mirada 
concreta: la mirada d’una mística cristiana d’ulls oberts, la mirada de 
Jesús; i des d’una posició concreta, la mateixa posició en la qual es 
situà Jesús, la posició dels darrers, els últims, els rebutjats pel sistema.

I això és el que compartim amb les 50.594 persones que reben 
els quaderns en paper en 117 països, i les 3.200 persones que 
cada mes se’ls descarreguen del nostre web. 

En motiu d’aquest quadern número 200, ens ha omplert d’alegria 
rebre felicitacions de llocs tan diversos com el Japó, Sudan del Sud, 
Mèxic, Paraguai. Però amb el quadern 200 no hem volgut fer un 

exercici de nostàlgia i de mirar enrere, sinó que l’hem aprofitat 
per plantejar-nos nous horitzons. Una mirada cap al futur per a 
entreveure quines són les noves fronteres a les quals cal respondre 
des del mateix compromís que ens caracteritza. Ho hem fet de la 
mà d’alguns dels membres del nostre equip  com  Jesús Sanz, Oscar 
Mateos, Joan Carrera, Jaume Flaquer, Javier Vitoria, Lucía Ramón, 
Sonia Herrera, Pepe Laguna... Us recomano la seva lectura atenta.

Hi ha almenys una darrera novetat que voldria compartir amb 
vosaltres: hem engegat i sembla que amb molt bona acollida una 
Aula Virtual on volem anar oferint aquells cursos i seminaris que 
impartim presencialment a Barcelona també a través d’Internet. Ho 
fem pensant en els molts seguidors que tenim a la resta de l’Estat 
i a Llatinoamèrica. 182 persones s’han apuntat als tres seminaris 
oferts aquest primer curs, esperem que d’ara en endavant en 
siguin moltes més. 

Seguim doncs endavant amb la nostra tasca, posant el nostre gra 
de sorra per ajudar a construir una mirada crítica i esperançada 
sobre la realitat. Sempre moguts pel compromís i el treball en un 
món més just i més humà.

Xavier Casanovas Combalia
Director

benvolguts amics i amigues,

                        En el seminari teològic intern vam llegir el llibre El Espíritu del Señor actúa desde abajo del jesuïta Víctor Codina, membre 
del centre i teòleg català a Bolívia. Més que una mera lectura comentada del llibre, volíem tractar de recuperar la pneumatologia. Després 
de la centralitat de l’Esperit en els Evangelis de sant Lluc i de sant Joan fou oblidat, no solament per la teologia tomista, sinó també 
per les teologies modernes (fins i tot la de l’Alliberament). El Logos, el Crist i la raó han presidit les teologies medievals i modernes i 
era necessari una recuperació de l’Esperit: ens ho demana la teologia feminista, l’ecològica, la del diàleg interreligiós i la recerca d’una 
eclesiologia molt més horitzontal (que reconeix la diversitat de carismes).

Han assistit al seminari: Xavier Alegre, Manu Andueza, Jaume Botey, Jaume Flaquer, Josep Cobo, Pep Giménez, Pilar de la Herrán, Oriol 
Quintana, José Ignacio González Faus, Tere Iribarren, Jesús Martínez Gordo, Joaquín Menacho, Dolors Oller, Lucía Ramón, Josep M. 
Rambla, Jesús Renau, Francisco Tauste, Oriol Tuñí i Javier Vitoria.

                     Durant el curs 2016-17 el Seminari Social de Cristianisme i Justícia ha treballat al voltant de la crisi de valors, de la demo-
cràcia i dels drets humans en l’Europa neoliberal tot realitzant una anàlisi de la situació i elaborant propostes per a una agenda global.

Han assistit al seminari: Alfons Calderón, Carles Comas, Eduardo Rojo, Ernest Botargues, Felipe García, Gianluca d’Apuzzo, Guillermo 
Casasnovas, Ignasi Escudero, Joan Carrera, Joan Travé, Jordi López, Jorge Picó, Josep Miralles, Josetxo Ordóñez, Luis Sols, M. Carmen de 
la Fuente, Mercedes Pagonabarraga,  Nani Vall-llosera, Olga Correa, Oriol Prado, Oscar Mateos, Paco López, Santi Torres, Sonia Herrera, 
Teresa Crespo, Vicent Martínez, Xavier Alonso i Xavi Casanovas.

Després de cinc cursos de desenvolupament, aquest 2016-17 s’ha donat tancament al Pla Estratègic 2012-2017 amb un alt grau 
d’assoliment de tots els seus objectius. D’aquest darrer curs podem destacar la consolidació de l’estructura de reflexió a través dels 
Grups de Treball, dels quals hem vist néixer el Grup de treball sobre educació i justícia i el Grup de treball sobre Religions i Pau, i la 
culminació d’un dels nostres projectes amb més recorregut actualment, la creació d’una Aula Virtual de formació de Cristianisme i Justícia.

evolució del pla estratègic

reflexió interna de les àrees de treball

teològica

social



•	 La	crisi	dels	drets	humans
•	 Noves	fronteres
•	 Economia	i	doctrina	social	
de	l’Església

•	 Atemptats	(Berlín	o	Bcn)
•	 Situació	a	diversos	països	
de	l’Amèrica	Llatina

•	 La	guerra	a	Síria
•	 Teologia	feminista	i	teologia	
de	l’alliberament

•	 Salut	pública
•	 Robotització
•	 Homofòbia	i	cristianisme
•	 No	violència

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

200. Noves fronteres, un mateix compromís (VV.AA)
201. Inhumans i infrahumans (J.I. González Faus)
202. Cap a una ecologia integral (Joan Carrera i Llorenç Puig)
203. Com pensar el canvi avui (Jesús Sanz)
204. A 500 anys de la reforma protestant (Jaume Botey Vallès)

Seguint el camí iniciat els darrers anys de treball per l’actualització 
del diàleg fe-justícia, els dies 30 de juny i 1 de juliol de 2017, a 
Cristianisme i Justícia es va celebrar la segona edició de les Jornades de 
Pensament Fe i Justícia amb el títol “Davant el segle de la Gran Prova” 
per abordar alguns dels reptes que ens interpel· len amb urgència.

Jorge Riechmann, destacat pensador i assagista al voltant de l’ecologia 
política i l’ètica ambiental va ser l’encarregat d’obrir les jornades 
amb una ponència sobre “humanisme descentrat per al segle de 
la Gran Prova”. 

Les jornades també van comptar amb tallers i tertúlies simultanis 
sobre el creixement de les desigualtats, la incorporació del femi-
nisme al pensament social i teològic, el desmantellament de l’estat 

També s’han publicat 4 traduccions a l’anglès; 4 números de la col·lecció 
EIDES d’espiritualitat ignasiana (i 2 GUIDES en anglès); 2 quaderns 
de la Col· lecció Virtual i 5 Papers que s’adjunten amb els quaderns. 

Pel que fa a la revista Selecciones de Teología, s’han publicat els 
números 219-222 i amb una tirada aproximada de 2.300 exemplars 
i 500 exemplars d’ Actualidad Bibliográfica, revista de la qual s’ha 
publicat el número 107. 

• Moviments socials
• Llibres com Sueños de un 

viejo teólogo de V. Codina o 
Noviembre de J. Galán

• L’elecció del nou superior 
general de la Companyia 
de Jesús, Arturo Sosa

• El procés de Pau a 
Colòmbia

• El llegat d’Ellacuría i els 
màrtirs de la UCA

• El ministeri femení
• Els reptes de l’educació
• Cures i justícia global

• Espiritualitat
• La situació política a 

Espanya i a Catalunya
• Migracions i refugi
• Diàleg interreligiós
• La crisi de la democràcia
• Populismes, autoritarisme i 

neoliberalisme
• El dret a la diferència
• Violència masclista i 

feminicidis
• Treball decent
• TTIP
• Crisi ecològica

• Pobresa i exclusió social
• Pel· lícules com Spotlight, 

Silencio o Taxi Teherán
• La situació als CIEs
• Els 500 anys de la Reforma 

Protestant
• Eleccions als Estats Units
• Fiscalitat justa
• La visita d’Alejandro 

Solalinde i Boaventura de 
Sousa Santos

• El conflicte a la RDC
• Veritat i postveritat
• Misericòrdia

Hem parlat de...

del benestar i la singularitat cristiana davant les propostes d’altres 
espiritualitats. Durant els dos dies hi va haver també moments per 
escoltar el testimoniatge de diverses persones que treballen en 
l’àmbit de la promoció de la justícia, des d’un itinerari personal de fe.

A les jornades van participar 97 persones entre membres de l’equip 
de Cristianisme i Justícia i altres persones properes al Centre que 
treballen en institucions de recerca o d’acció social. Vam comptar, 
entre d’altres, amb teòlegs com José Ignacio González Faus, Javier 
Vitoria, Pepa Torres i Pepe Laguna; els filòsofs Ignacio Sepúlveda, 
Josep Cobo i Vicent Martínez Guzmán; la directora de la Fundació 
“Seminario de Investigación para la Paz”, Carmen Magallón; la res-
ponsable d’acció pública de l’ONG Alboan, Mary Tere Guzmán; o 
el director i actor de teatre Jorge Picó.

                       EIDES ha continuat durant el curs 2016-2017 la seva tasca d’aprofundir i divulgar l’espiritualitat ignasiana com una eina 
per a respondre a les inquietuds i demandes espirituals de la gent d’avui. A destacar :
• Cursos i seminaris.
• El seminari intern d’Exercicis, en el qual participen un bon grup de jesuïtes, ha tingut enguany com a tema “Selecció i lectura d’alguns 

dels millors articles sobre Exercicis de sant Ignasi publicats en els últims 100 anys”.
• A Manresa es va oferir el seminari intensiu “Conèixer el llibre dels Exercicis”, un recorregut pel text dels Exercicis en tres moments 

del curs: octubre, Nadal i Setmana Santa. Hi van participar un grup d’unes 20 persones provinents de tota Espanya.
• Es va oferir també a Manresa el recès multigeneracional. Una proposta de recés per a famílies.
• També es va oferir la 4a edició del curs d’immersió ignasiana en les seves versions castellana i anglesa.
• A CJ es va oferir el seminari “El pelegrí Ignasi: una inspiració per al nostre pelegrinatge vital” a càrrec de Carles Marcet.

espiritual

publicacions

ii jornada de pensament fe-justícia

“gastar la vida”, el blog de cj



El patronat està format actualment per: Llorenç Puig (president), Jesús Renau (vicepresident), Tere Iribarren (secretària), José Ignacio 
Garcia, Daniel Izuzquiza, Àngel Miret, Darío Mollá, Salvador Busquets i José María Vera. Assisteixen a les reunions del patronat Xavier 
Casanovas, director, Jaume Flaquer, director adjunt i Carme Moles, cap d’administració. Els membres del Consell Directiu són: Xavier 
Casanovas, Jaume Flaquer (cap de l’àrea teològica), Òscar 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, 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.

Centre d’estudis Cristianisme i Justícia, Fundació Lluís Espinal | Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona | 93 317 23 38 | info@fespinal.com | cristianismeijusticia.net

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 participat 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 i en l’Àrea dels Centres Fe-Cultura-Justícia a Espanya. 

A més a més de les entitats i plataformes abans esmentades, treba-
llem en xarxa amb moltes entitats més com LaFede.cat-Entitats per 

Aquest darrer 2016 vam tenir un total de 9.818 col· laboracions econòmiques de perso-
nes particulars. Suposen el 20% del total de persones que reben quaderns. Gràcies per 
fer-ho possible! Si vols col· laborar amb Cristianisme i Justícia pots recolzar-nos amb una 
aportació anual a partir de 20€ o bé fent un donatiu als comptes bancaris:
 
• La Caixa: ES23 2100 3205 1225 0002 4607
• Fiare Banca Ètica:  ES96 1550 0001 2200 0116 3229

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, Càritas, la Fundació Pere Tarrés 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 o el premi Joan Gomis de periodisme solidari. I hem organitzat 
juntament amb la Fundació Joan Maragall, la Carta per la Pau dirigida a 
la ONU i la Revista Valors, el cicle de xerrades Ciutats (+) Humanes.

quaderns distribuïts en 117 països
descàrregues de quaderns mensuals

visites anuals a la web (170.366 únics)
pàgines visualitzades al blog (203.188 únics)

cursos/seminaris, xerrades itinerants
i actes públics

seguidors/res a Facebook
seguidors/res a Twitter
visionats a Youtube durant el curs

assistents als actes públics
alumnes assistents a cursos i seminaris
alumnes a l’Aula Virtual
persones per sessió al Cicle de cinema Ignasi Salvat

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

50.594
3.200

358.509
282.149

+100 10.791
9.582
44.911

+3.700
535
182
80

+60

Ingressos Despeses

Donatius: 76%   

Subs. Selecciones (Teo. i AB): 11%

Cursos, llibres i serveis: 9%

Subvencions oficials: 1%

Resultats financers: 3%

Total d’ingressos: 574.663,65 €

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

Total de despeses: 588.152,28 €

Edició i distrib. (quaderns, llibres): 66%  

Selecciones (Teo. i AB): 11%

Cursos, seminaris, conferències: 7%      

Administració general, varis: 11% 

Publicitat i difusió: 5%

la nostra tasca en xifres

treball en xarxa

passem comptes! (exercici natural 2016)


