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Acte de presentació de la Campanya ‘La conversió ecològica és
possible’
En el marc de la cloenda de l'any-aniversari especial Laudato si', el passat 1
de juny es va fer l'acte de presentació de la Xarxa Laudato si', formada per
entitats catòliques de l'arquebisbat de Barcelona, que ja fa un temps fem camí
plegades per impulsar la conversió ecològica integral a casa nostra.
L'acte va comptar amb la participació d'en Tebaldo Vinciguerra, membre del
Dicasteri pel Desenvolupament Humà integral de la Santa Seu. Durant l'acte
també es va presentar la campanya "La conversió ecològica és possible", que
es desplegarà en set vídeos que responen als 7 Objectius Laudato si'
establerts pel Dicasteri pel Desenvolupament Humà Integral, i que s'ha iniciat
amb el llançament del primer vídeo que parla de l'espiritualitat ecològica,
fonament, base i motor de la conversió a què totes les persones estem
cridades.
>>

Premis al Periodisme Solidari
Obrim la XVI convocatòria del premi
de Periodisme Solidari Memorial
Joan Gomis. Les persones
interessades poden presentar els
seus treballs originals i/o
candidatures fins al 19 de juliol de
2021.
>>

Assemblea de Justícia i Pau
Barcelona
El passat 18 de maig va tenir lloc
l'Assemblea General ordinària de
l'entitat. Enguany, la situació
sanitària ens ha portat a tornar a fer
la reunió per videoconferència, tal
com ja va succeir l'any passat. Al
post trobareu tota la informació del
contingut d'aquesta.
>>
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Agenda
18:00 Desenvolupament sostenible i ciutadania global
Al setembre tindrà lloc la Jornada anual de la Comissió General
de Justicia y Paz, que enguany es farà a Valladolid.
>>

Breus
Com podem treballar l’ecologia, l’espiritualitat i la pau
A finals de l’any passat, va tenir lloc la trobada anual de la Xarxa Interreligiosa
per la Pau (XIP). Fruit d’aquella trobada, sorgeix aquest document de
conclusions que ara fem públic.
>>

Miquel Torres, nou director de Justícia i Pau Barcelona
Com ja vam informar fa unes setmanes, amb un mailing monogràfic, ja tenim
relleu en la direcció de l'entitat. En l'enllaç trobareu més informació sobre la
formació i trajectòria professional d'en Miquel Torres, que des del passat 1 de
juny forma part de l'equip de Justícia i Pau.
>>

Vacuna't contra la indiferència
Us animem a llegir el comunicat publicat de la Comissió General de Justicia y
Paz amb relació a la vacunació contra la COVID-19.
>>

35 anys de la Carta Europea dels infants hospitalitzats
La Maria Urmeneta, membre de l'Eix de Drets Humans i del Grup de Treball
d'Infància Justícia i Pau, escriu aquest article amb motiu del dia de l'Infant
Hospitalitzat, que es commemora el 13 de maig.
>>

La COVID-19, una de les causes de la disminució de penes de mort el
2020
Al mes d'abril, Amnistía Internacional, va fer públic l'informe "Condenas a
muerte y ejecuciones 2020". En aquest post destaquem algunes de les dades
més rellevants d'aquest document que tracta sobre l'aplicació judicial de la
pena de mort.
>>

Estat d'Opinió
Marc Grau
Justícia, justícia social i justícia restaurativa?
>>

Rafael Allepuz
La desigualtat digital
>>
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