
 

Medalla d'Or al Mèrit Cívic a 
l'Arcadi Oliveres 
LLIURAMENT 
 
Dijous 6 de juny, a les 18.00 hores, tindrà lloc 
l'acte de lliurament de la Medalla d'Or al Mèrit Cívic 
de l'Ajuntament de Barcelona a Arcadi Oliveres, 
expresident i membre de Justícia i Pau. L'acte, que 
es farà al Saló de Cent, és obert a tothom, però 
s'ha de confirmar assistència. 
  

Més informació 
 

  
 

  

  

 

“Era foraster i em 
vau acollir” 
NOTA DE LA PECI 
La Plataforma d’Entitats 
Cristianes amb els 
Immigrants, de la qual 
Justícia i Pau en forma 
part, ha elaborat aquesta 
nota davant les eleccions 
municipals i al Parlament 
Europeu on planteja el 
gran repte que 
afronta Europa i els 
nostres municipis 
de transformar la seva 
mirada sobre el fet 
migratori: de l’hostilitat 
davant les persones 
migrades a l’hospitalitat i la 
solidaritat.  

> Més informació 

 

 

 
De la frustració a 
l'esperança 
JIP CATALUNYA I 
BALEARS 
Aquest dissabte tindrà lloc 
la Trobada Catalanobalear 
de Justícia i Pau 2019 que 
enguany acull la comissió 
de Terrassa. L'acte, que 
porta per títol "De la 
frustració a l’esperança: 
avançant cap a nous estils 
i valors en la nostra 
pràctica política", 
representa un espai de 
trobada i formació per a les 
persones membres de les 
diferents comissions, tot i 
que és oberta a tothom. 

> Més informació 

 

 

 

https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=084e4d7b17&e=c1f2a2d56e
https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=32425301a6&e=c1f2a2d56e
https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=0b83e4c9bc&e=c1f2a2d56e


 

XIV Premi Joan 
Gomis 
CONVOCATÒRIA 
OBERTA 
Un any més, obrim la 
convocatòria del premi de 
Periodisme Solidari en 
memòria de la figura 
de Joan Gomis, 
expresident de Justícia i 
Pau. Aquest guardó 
promou un periodisme que 
fa visibles persones, 
institucions o col·lectius 
que lluiten contra les 
desigualtats Nord-Sud, la 
pobresa i l’exclusió social o 
que destaquen pel seu 
compromís a favor de la 
solidaritat, la pau, els drets 
humans i l’entesa entre 
cultures i religions. 

> Més informació 

 

  

 

 

 

1 JUN. 9.30 - 18.30 
De la frustració a l’esperança: avançant cap a nous estils i valors en 
la nostra pràctica política" - Trobada catalanobalear 2019 
Lloc: Escola Pia de Terrassa (C. del Col·legi, 12-14, 08221 Terrassa). Més informació 
  

 

11 JUN. 19.00 
Acte de cloenda del Projecte [Rec]fugiades 
Més informació en els propers dies. 

 
  

 

 

 

Una crida urgent a protegir la salut dels mars i oceans 
Llegir comunicat 
  

 

En defensa dels drets laborals i socials de les persones treballadores 
temporeres 
Rafael Allepuz. Llegir estat d'opinió 
  

 

Justícia i Pau participa en una missió internacional sobre drets 
humans a Guatemala 
Llegir article 
  

 

 

 

https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=4dc8e291c7&e=c1f2a2d56e
https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=d77b2179ea&e=c1f2a2d56e
https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=ec949a39e8&e=c1f2a2d56e
https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=f18b7b0225&e=c1f2a2d56e
https://justiciaipau.us10.list-manage.com/track/click?u=29c1d47edf91233452d848301&id=86fed9d664&e=c1f2a2d56e

