
 

 

  
Lliçons de la pandèmia: la necessitat d’un sistema fort de 
protecció universal i integral de la salut 
  
A mitjans de juny, des de Justícia i Pau Catalunya, vam fer pública 
aquesta nota per agrair l'esforç que tot el personal sanitari està fent 
durant aquesta crisi de la covid-19, però també per manifestar la nostra 
preocupació per com s'ha posat en evidència un sistema sanitari amb 
moltes mancances estructurals. Hem cregut necessari manifestar que 
aquesta crisi ens ha mostrat la necessitat de situar la sanitat com una 
de les grans prioritats col·lectives en els anys a venir, a fi de garantir la 
protecció integral de salut i fer front a possibles noves epidèmies. La 
setmana passada vam fer arribar aquesta nota a les diverses 
autoritats sanitàries del país. 

>> 

 

No podem servir a Déu i a 
l'opressió del poble palestí 
Davant la crida de Kairos Palestine 
i Global Kairos for Justice, ens hem 
adherit al manifest que podeu llegir 
en l'enllaç i que denuncia la negació 
sistemàtica de drets del poble 
palestí i criden als cristians, a les 
esglésies i les institucions 
ecumèniques a solidaritzar-s’hi. 
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Es presenta la llei per crear un 
Centre Català d'Empreses i DH 
Dijous es va registrar al Parlament 
de Catalunya la Proposta de Llei 
per a la creació del Centre Català 
d’Empreses i Drets Humans, 
que ha estat elaborada pel Grup de 
Treball d’Empresa i DH, impulsat 
per la Lafede.cat i la Taula per 
Colòmbia, i del qual en 
formem part. 

>> 
 

  

 

Agenda 
 

 

9:00 Trobada catalanobalear de Justícia i Pau [AJORNADA] 
Al mes de maig havia de tenir lloc la nostra trobada 
catalanobalear. Esperem poder reprogramar-la ben aviat. 

>> 
 

  

 

Breus 
 

 

La tortura segueix sent un tabú que obstaculitza la seva 
investigació i perpètua la impunitat 
El passat 26 de juny, Dia Internacional en Suport a les Víctimes de 
Tortura, diverses entitats, entre les quals es troba Justícia i Pau, ens 
vam adherir a aquest comunicat de l'Organització Mundial contra la 
Tortura (OMCT). 

>> 
 

 

Persecució dels bahá'í al Iemen 
Des de Justícia i Pau mantenim una estreta relació amb la comunitat 
bahá'í a Barcelona. Aquesta comunitat ens han expressat recenment la 
seva preocupació sobre la situació dels seus germans al Iemen, 
perseguits per motius religiosos. En l'enllaç podeu lleguir el comunicat 
per donar a conèixer la situació que s'està vivint en aquest país. 
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