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“Aquesta pandèmia és un avís del planeta
perquè canviem el nostre model econòmic:
hem de viure amb menys.”
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Presentació

Presentar la Memòria del que hem fet en un any ja transcorregut
no vol dir mirar només enrere, al passat. Vol dir, sobretot, explicar el
que entre tots i totes hem fet, amb mirada i projecció cap al futur:
el que ha anat bé, encara ho hem de millorar; i si hi ha hagut mancances, tenir voluntat d’esmenar-les.

Qui som

tat cristiana envers les persones malaltes, les pobres, les empresonades i les perseguides, les excloses i totes les persones febles
que més han patit les conseqüències d’aquesta crisi.

Som una entitat sense ànim de lucre que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té com a finalitat la promoció i defensa dels drets
humans, la justícia social, la pau, la solidaritat i la protecció de la naturalesa.

No seria just cloure aquestes paraules de presentació del que hem
fet i ha estat l’any 2020 sense recordar que aquest nou any ens ha
Pel que fa a l’any 2020, ha estat marcat per una circumstància molt colpit, tot just començat, per la malaltia i mort del nostre Arcadi:
especial: la tragèdia de la pandèmia de la COVID-19, que ens ha ferit aquest fet marcarà moltes coses del 2021 i en parlarem a bastacom a persones, com a institució i com a part integrant de la hu- ment, però ara cal dir, de forma clara i alta, que ens mantindrem
manitat sofrent.
fidels als seus darrers missatges: “Estem obligats a no perdre
l’esperança”.
Per una banda, ens ha fet prendre consciència de la fragilitat personal
i social, però també ens ha donat l’ocasió d’esperonar la imaginació Aquí tenim, doncs, el resum del que hem fet, que a la vegada és
i potenciar l’esperança per tal de seguir treballant, tal com podem compromís del que volem continuar fent.
veure precisament en el contingut d‘aquesta Memòria.
Gràcies a totes i tots els qui ho heu fet possible.
Certament hem treballat, encara que sense la mirada i el contacte
físic, personal, directe, als ulls i a les mans. D’aquesta manera, amb
Eudald Vendrell
dificultat, però amb voluntat, hem mantingut la vocació de solidariPresident de Justícia i Pau Barcelona
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Base social
460 persones
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Voluntariat
155 persones

Equip tècnic
4 persones

Com treballem

Visió integral,
global-local
i transversal,

Orientació
bàsica a la
denúncia,

Treball
d’incidència
política,

de la societat, des de la perspectiva del
treball per la justícia, la pau i drets humans.

creació d’opinió i sensibilització que afavoreixi canvis socials i polítics concrets,
transformi mentalitats i actituds socials
i contribueixi a la formació d’activistes
socials.

per influir sobre lleis, polítiques públiques i
criteris dels partits, dirigents, representants
polítics i parlaments.
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Visió crítica
i independent
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de qualsevol ideologia, partit o institució
pública, que assenyali situacions contràries a
la justícia i els drets humans.
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Treball en xarxa
amb la resta de comissions de Justícia i Pau i
amb ONG, federacions i xarxes de la societat
civil que actuïn en els àmbits en els quals
volem incidir.

Identitat
cristiana en la
frontera (frontissa),
sense deixar de banda que la nostra motivació és l’Evangeli i la doctrina social, la
nostra tasca s’adreça a tota la societat.
Treballem amb totes aquelles persones
o col·lectius amb els qui compartim uns
mateixos objectius.
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2020 en xifres

3.000
50
Hem impartit o participat en
50 xerrades, tallers o debats
públics.

91
Hem publicat 91 articles,
notícies i comunicats
al nostre web

Hem tingut 3.000 usuaris/es
de mitjana mensual al web

1.526
Hem arribat als 1.526
subscriptors/es al nostre
butlletí digital

130

50
Principals activitats del 2020

Hem donat resposta a més
de 50 peticions i consultes
que ens han arribat.

44
Hem rebut 44 peticions
de voluntariat
(24 de voluntariat
penitenciari).

Hem comptabilitzat més de
130 aparicions a mitjans de
comunicació.
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Desenvolupament Humà
integral
Volem promoure un model de desenvolupament humà global alternatiu, just, respectuós
del bé comú i el medi ambient, que integri
les poblacions i les capes socials més vulnerables.

Ecologia i justícia

Nord-Sud

Desenvolupament del projecte Ecoparroquia a fi de contribuir a la conversió i el canvi ecològic en les comunitats cristianes.

Aquest grup de treball ha fet seguiment de
les negociacions en favor d’un tractat internacional sobre drets humans i empreses.

Participació en reunions amb diferents
bisbes catalans per promoure i assessorar en la implementació d’una estratègia diocesana basada en la Laudato Si’.

També ha participat activament del grup
de treball d’empresa i drets humans de
Lafede.cat

#ConflictMinerals
Les activitats principals d’aquesta campanya van acabar el desembre de 2019,
però no volem tancar totalment aquesta
línia d’acció. Enguany, les activitats
realitzades han estat la participació
en diverses conferències i tallers en centres educatius i el manteniment del web
conflictminerals.es.

Impuls de la Xarxa Laudato Si’ que, amb
motiu del 5è aniversari de l’encíclica, va
promoure un Compromís eclesial per a
la conversió ecològica integral, signat
per centenars de persones i entitats
eclesials. La Xarxa també va organitzar
una celebració ecumènica durant el
Temps de la Creació.
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Es manté un treball sobre pensament social de l’Església en favor d’una economia
més justa orientada al bé comú.
Aquest 2020 s’ha iniciat una relació amb el
comitè internacional de la xarxa Economy
of Francesco, promoguda pel papa.
A l’octubre es va organitzar una tertúlia sobre la sortida de la crisi econòmica provocada per la COVID-19.

Preparació d’un curs de formació per a
docents en col·laboració amb la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya.
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Economia i pensament
social de l’Església
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Pau,
diversitat i
democràcia
Volem promoure i educar en la cultura de la
pau, la no violència, la democràcia, la convivència, la cohesió social, el diàleg intercultural,
interreligiós i interconviccional, i la cultura de
l’hospitalitat amb les persones migrades.

Drets
Humans
Xarxa Interreligiosa
per la Pau (XIP)
Continuem donant impuls i coordinant la XIP, formada per una desena
d’organitzacions de diferents confessions
religioses amb la finalitat de col·laborar
junts en iniciatives en favor de la pau i la
convivència. La xarxa va organitzar la seva
trobada anual, que enguany portava per títol “Ecologia, Espiritualitat i Pau”.

____
Tot i la situació sanitària, hem dut a terme
diverses conferències i xerrades a petició
d’escoles, associacions i altres entitats
sobre cultura de pau, migracions, refugi i
hospitalitat, i sobre l’encíclica Fratelli tutti.

Procés català
Volem contribuir a crear una cultura dels drets
humans a la nostra societat.

____
Com a membres de la Plataforma d’entitats
cristianes amb els immigrants hem publicat diversos comunicats al llarg de l’any.

____
També hem participat de la Campanya
Banca Armada, que denuncia la vinculació
d’institucions bancàries espanyoles amb
empreses fabricants d’armes a través del
seu finançament.
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Hem fet seguiment de la condemna penal
contra els representants polítics i líders
socials catalans independentistes. El juny
de 2020 vam fer públic, com a Justícia i
Pau Catalunya, un document d’anàlisi de
la sentència del Tribunal Suprem on es demanava l’alliberament dels condemnats i
l’inici d’un procés de diàleg polític multilateral.

Els Dilluns
dels Drets Humans
Després de 22 anys, continuem amb
aquest cicle de conferències que es va
haver d’aturar per la pandèmia al mes
d’abril, però que a l’octubre ja es va reprendre amb sessions en línia. Durant el 2020
s’ha parlat de:
- fonamentalismes cristians i autoritarismes
- mort digna
- la feminització de la pobresa
- dret a la salut; drets de la infància
- i sobre les mesures de control aplicades
per les administracions arran de la pandèmia.

Justícia
Restaurativa
Plataforma pel dret
a un treball decent
Hem continuat la nostra participació en
aquesta iniciativa que ha realitzat diverses
accions i comunicats amb motiu de la Jornada Mundial del Treball Decent i el Dia Internacional del Treball.

Equip d’incidència
L’equip d’incidència denuncia i actua
enfront de violacions greus de drets humans produïdes arreu del món, especialment les que afecten persones que defensen els drets humans i líders socials,
homes i dones. Aquest equip de persones
voluntàries envia, durant tot l’any, cartes
a diverses autoritats per fer pressió i demanar responsabilitats, alhora que fa
seguiment dels casos que ens arriben. El
2020 s’ha fet seguiment de 20 casos, dels
quals hem rebut 7 respostes.

Víctimes 			

Defensors DH 				
Periodistes 					
Líders socials 				
Comunitat indígena			
Activistes i voluntaris			
Defensors ambientals			
Líders sindicals				
Comunitat religiosa				

5
4
4
2
2
1
1
1

Volem promoure un model alternatiu de justícia penal, menys basat en el càstig i orientat
a la restauració del dany causat pel delicte, la
reinserció social de l’infractor i la reconciliació
amb la víctima.
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A l’inici de l’any es comptava amb 65 persones voluntàries en 9 presons de la província de Barcelona amb programes sobre
educació, activitats culturals i acompanyament personal d’interns durant i després
de la condemna (projecte Suport). L’inici de
l’estat d’alarma va paralitzar gairebé totalment el programa de voluntariat.
El 2020, aquesta tasca de voluntariat ha
sigut reconeguda amb el Premi Anual
Reconciliació, de la Fundació Sant Ramon de Penyafort, vinculada al Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.

Regions			

Llatinoamèrica				
Àsia						
Àfrica					
Europa					

Voluntariat
penitenciari

9
6
4
1
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Incidència social
en favor d’una
justícia restaurativa
Durant l’any hem seguit impartint xerrades
de sensibilització en favor d’un model
de justícia restaurativa, hem organitzat
un curs de formació per al voluntariat
penitenciari i, durant l’estat d’alarma, hem
emès un comunicat sol·licitant diverses
mesures per fer front a la crisi sanitària a
les presons.

Altres activitats destacades
Justícia i Pau de Catalunya hem publicat diverses notes:

Premi de Periodisme
Solidari Joan Gomis

Nota amb motiu de la Jornada internacional de la dona

El mes de març es va fer el lliurament del quinzè Premi de Periodisme Solidari Joan Gomis, que estava previst per al novembre, però
es va haver d’ajornar. Enguany es
va premiar l’obra audiovisual Teixint
fils d’emocions, un documental de
l’Associació de Periodisme Fora de
Quadre. I en la categoria de trajectòria
periodística, el premi va recaure en
Jairo Marcos i Mª Ángeles Fernández,
pel seu projecte Sed de agua, sed de
vida.

Nota amb motiu de l’estat d’alarma
per la pandèmia
Lliçons de la pandèmia: la necessitat
d’un sistema de salut fort universal i
integral
La necessitat d’un nou model de
residències per a persones grans
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Nou web

A final d’abril, tot just enmig del confinament, vam llançar el nou web de Justícia i
Pau. Un portal amb un disseny més clar i minimalista i amb una disposició dels continguts més ordenada i accessible.
Amb el nou disseny hem volgut destacar l’activitat que duem a terme des de l’entitat,
estructurada en quatre eixos d’acció: pau, diversitat i democràcia; desenvolupament
humà integral; drets humans, i justícia restaurativa. L’objectiu últim és fer arribar a
més persones els nombrosos continguts d’informació i anàlisi social que produïm
de manera constant.
Aquest nou web és fruit del treball conjunt de multitud de persones vinculades a
Justícia i Pau: equip de govern, persones voluntàries, estudiants en pràctiques,
equip tècnic i altres membres de l’entitat, la qual cosa ha permès ajustar-lo a les
necessitats del conjunt de persones implicades.
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Publicacions

Justícia i Pau de Barcelona

Durant el 2020 hem publicat aquests dos llibres:

Sortir de la presó:
una aventura
incerta
Aquest llibre, de l’editorial Icària, és
fruit del treball de quatre persones
voluntàries de Justícia i Pau. Els
seus autors -en Xavier Badia, en Juli
de Nadal, la Roser Garcia i la Irene
Monferrer- han elaborat i coordinat
un recull d’escrits que apropen a
la realitat de les persones preses a
Catalunya i als complicats moments
que viuen en sortir del centre penitenciari i incorporar-se novament a
la societat.

Justícia i Pau de Barcelona és present en el territori corresponent a les diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat.

Badalona

L’Economia
de Francesc

Comissió
de Sabadell

• Presentació de l’Agenda Llatinoamericana i commemoració del seu
30è aniversari.

També s’ha iniciat la col·lecció Oikos,
conjuntament amb editorial Claret.
Aquesta col·lecció de llibres tracta
l’economia des de la perspectiva de la
Doctrina Social de l’Església. El primer
número porta per títol L’economia de
Francesc i ha estat escrit per l’Eduard
Ibáñez.

Comissió
de Terrassa
• Acompanyament a persones recluses
a l’Hospital Penitenciari de Terrassa
• Celebració de la Jornada Mundial de
la Pau

• Creació Grup Ecologia i Justícia
• Enviament mensual de cartes al Diari
de Terrassa

• Pregària amb motiu del Temps de la
Creació

Maresme

Sant Just Desvern
• Celebració de la Jornada Mundial
de la Pau
• Participació en un anàlisi realitzat per l’Ajuntament per detectar
projectes que millorin la vida de la
població.

• Redacció de diversos escrits sobre
la situació de les persones migrades
a l’illa de Lesbos.
• Participació mensual en un programa de ràdio local per tractar temes
relacionats amb els DH.

• Pregària interreligiosa al Racó de
la Pau, organitzada per Justícia i Pau
del Maresme, la comunitat Musulmana Alhouahda, el Grup de Pregària
per la Pau, La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días i
l’Associació Hidaya.
• Participació als actes organitzats
per Mans Unides.
•Participació a l’acte de presentació
de l’Agenda Llatinoamericana.
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Justícia i Pau a Catalunya

Treball en xarxa
Entitats amb
les que hem
col·laborat
durant el 2020:

Justícia i Pau és una xarxa d’entitats independents, presents en diferents territoris corresponents a la diòcesis de l’Església. Desenvolupen també accions conjuntes sota el nom de Justícia i Pau Catalunya. A més de Barcelona, a Catalunya hi ha aquestes comissions:

Comissió
de Lleida

Comissió de Girona

Comissió
de Manresa
Comissió de Solsona

• Organització de les “Caminades
per la Pau” amb motiu de la Jornada
Mundial de la Pau.

• Conferència “Canviar el consum per
canviar la vida”.

• Col·laboració amb l’Associació UAP.

• Participació en el Temps de la Creació.

Comissió
de Tarragona
Comissió
territorial
de la Selva del
Camp – L’Albiol
• Conferència sobre el Banc
dels Aliments organitzada conjuntament amb Càritas i Creu
Roja de la Selva.
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• Presentació, amb altres entitats, de
la proposta d’aplicació dels acords de
la moció (del 2019) d’adhesió als ODS
2030, al nou equip de govern de la
Paeria de Cervera.

Xarxes,
federacions i
altres espais
dels quals
formem part:

LaFede.cat
FETS-Finançament Ètic i Solidari
Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants (PECI)
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne
Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya
Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Federació Catalana de Voluntariat Social
Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós
Fiare Banca Ètica
Oikocrèdit
Som Connexió
Som Energia
Fundació Catalana de l’Esplai
Xarxa Interreligiosa per la Pau
Campanya Banca Armada
Stop Mare Mortum
Plataforma Església pel Treball Decent
Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades
FOCIR - Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes

• Organització i col·laboració en diversos actes públics sobre problemàtiques d’actualitat.

• Difusió i distribució de l’Agenda
Llatinoamericana 2021.
• Difusió del missatge del Papa Francesc amb motiu de la 54a Jornada
Mundial de la Pau 2021.
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Justícia i Pau de Catalunya
Comisión General de Justícia y Paz de España
Justícia i Pau Europa

ESTATALS
Coordinadora para la Prevención de la Tortura
Enlázate por la Justicia
INTERNACIONALS
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
International Peace Bureau
Bureau International Catholique per l’Enfance
Campaign Dismantle Corporate Power

Associació Solidança
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
Grup de Juristes Roda Ventura
Càritas Diocesana de Barcelona
Associació Araguaia amb el bisbe Pere Casaldàliga
FundiPau
Mans Unides
Fundació Joan Maragall
Fundació Catalunya Religió
Fundació Escoles Parroquials de Barcelona
Fundació Sant Raimon de Penyafort
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Fundació Migra Studium
Comunitat de Sant’Egidio
Justícia i Pau Butembo (RD Congo)

Rendició de comptes
RESULTATS 2020

INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS

DESPESES

resultat

INGRESSOS
DESPESES
RESULTAT 		

121.964,56
124.766,30
-2.801,74

Aportacions socis/sòcies			 28%
Patrocinis i col·laboracions		
3%
Subvencions públiques		
48%
Donatius				
12%
Activitats remunerades		
6%
Altres					
3%
					
100%

Campanyes i activitats
36%
Personal			
54%
Oficina i serveis			
8%
Altres despeses					
1%
			
100%

El 2019 vam aconseguir acabar l’any amb un petit superàvit que esperàvem poder repetir aquest 2020, però la pandèmia ha limitat el nombre d’activitats previstes i, conseqüentment, els ingressos han sigut inferiors als esperats.
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Amb el suport de:

