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Teniu a les mans la memòria del curs 
2017-2018. Moguts pel desig de contri-
buir a la construcció d’un món més just 
des de la reflexió i el treball en xarxa, 
hem seguit amb la tasca encomanada, 
sempre atents a les realitats del nostre 
món.

Alguns esdeveniments del darrer curs 
han impactat amb força en la nostra 
reflexió. Els atemptats de Barcelona del 
17 d’agost del 2017 ens van recordar la 
importància de continuar reflexionant i 
treballant en l’àmbit del diàleg i el rebuig 
a tota justificació religiosa de la violència. 
Ho hem fet publicant un quadern que 
fonamenta la proposta no-violenta de 
Jesús (Quadern 207) i un paper sobre les 
raons de la violència esgrimida per una 
part del món islàmic (Paper 240). També 
la crisi política a Catalunya, en el si d’una 
crisi més general de la democràcia i les 
institucions espanyoles, ha estat objecte 
de treball per part d’un grup de diàleg 
que ha acabat elaborant un manifest titu-
lat «És possible renovar la convivència» 
(Paper 243). Aquest tipus d’espais conti-
nuaran en el futur perquè, com a cristians, 

creiem que és important contribuir tant 
a la negociació i al diàleg com a la denún-
cia rigorosa d’aquelles vulneracions que, 
pel que fa als drets civils, es puguin pro-
duir. Espais de trobada de reconeixement 
mutu, on es cultivi una actitud d’obertura 
i fraternitat, on explicar-nos, compartir 
raons i tenir cura els uns dels altres. 
Creiem que els cristians estem cridats a 
ser persones sanadores que, des de la 
pròpia vulnerabilitat i fragilitat, són capa-
ces d’acollir la fragilitat de l’altre.  

D’altra banda, estem també preocupats 
pel creixement dels autoritarismes arreu 
del món, però especialment en aquesta 
nostra Europa en crisi. Ho vam intentar 
reflectir en la nostra declaració de Cap 
d’Any (Paper 241), advertint de l’intent 
de l’extrema dreta de justificar-se en una 
pretesa defensa dels valors cristians. Tam-
poc va ser aliena a la nostra reflexió la 
realitat de patiment i èxode de refugiats i 
migrants (Quadern 206), especialment 
crua durant l’any passat a la Mediterrània. 
La nostra és una aposta per la Vida en 
majúscula i en tots els sentits, i ho hem 
mirat de reflectir en escrits com el Paper 
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239, sobre una «educació alliberadora», 
que va elaborar un grup d’educadors i 
educadores. O l’aposta de posar en 
diàleg el cristianisme amb altres tradi-
cions humanistes per fer front a la crisi de 
civilització que vivim (Quadern 209).

Aquest ha estat també el curs de la inau-
guració de la nova sala d’actes de Cristia-
nisme i Justícia, una sala que ha contribuït 
a fer més lluïts els més de cinquanta actes 
que hi han tingut lloc durant el curs, com 
en el cas del concorregut Cicle dels 
Dilluns dels Drets Humans o el Cicle de 
Cinema Ignasi Salvat.

Els dijous del primer trimestre ha tingut 
lloc el nostre curs central, que enguany ha 
estat dedicat a treballar la noció de 
«límit» i com aprendre a viure des de l’ac-
ceptació de la finitud, en diàleg amb una 
postmodernitat que ens ha fet creure que 
tot ens és possible. Esperem que ben 
aviat les ponències del curs puguin veure  
la llum en forma de publicació, com ho 
hem fet amb L’era del desànim, un llibre 
que ha tingut una gran rebuda entre les 
persones que ens seguiu. 

Finalment, voldríem recordar-vos que 
tota aquesta proposta que s’esdevé aquí 
a Barcelona té, des de fa un parell d’anys, 
un correlat virtual. La plataforma «Aula 
Virtual» incorpora cada curs novetats i 
una oferta més àmplia que ens permet 
arribar a un públic divers arreu del món.  

Per a nosaltres, però, el més important és 
allò que no es veu: el treball de fons que 
l’immens equip de voluntariat intel·lectual 
del centre fa per dotar de contingut arti-
cles, quaderns, cursos... I per últim, i això 
no ho podem deixar de fer, us donem les 
gràcies a tots els que amb una ajuda 
econòmica, gran o petita, feu possible 
que els 52.832 quaderns en paper que 
enviem arribin ja a més de 57.300 perso-
nes si tenim en compte les més de 4.530 
descàrregues mensuals de la nostra web. 

Gràcies a totes les persones que feu pos-
sible aquest centre. A vosaltres va dedi-
cada aquesta memòria.

Xavier Casanovas Combalia

Director



Aquest curs 2017-2018 hem començat a treballar en les línies d’acció i prioritats per 
al nou marc estratègic 2018-2023. Un pla que consta principalment de 4 grans eixos: 

Teològica

Des de fa uns anys, el seminari teològic 
ha parat atenció a algunes teologies 
cristianes que, en diàleg amb certs 
corrents de la nostra societat actual 
postmoderna, intenten fer la fe més 
creïble. En el seminari d’aquest any, hem 
intentat afrontar teològicament aquestes 
propostes. Percebem en alguns d’aquests 
intents una psicologització de la salvació 
cristiana i una aplicació de la meritocràcia 

capitalista a la meritocràcia religiosa de 
tall individualista, així com un centrar-se 
en el propi benestar i estabilitat emocio-
nal (amenaçada per l’estrès productivista 
modern). El patiment de tantes víctimes 
innocents de guerres, fam i desigualtats 
sembla quedar fora del focus central. Per 
tractar tot això, hem estudiat la proposta 
d’Enrique Martínez Lozano al llibre ¿Qué 
Dios y qué salvación?.

Social

Durant el curs 2017-18, el Seminari 
Social de Cristianisme i Justícia ha treba-
llat al voltant del llibre La gran transforma-
ción de Karl Polanyi. A diferència d’altres 
anys el seminari s’ha convertit en una 
lectura i estudi compartit d’aquesta obra 
que ha estat citada per molts autors com 

a lectura necessària per entendre el que 
està passant en el moment present. Hem 
pogut anar a fons en un «clàssic» i això 
ens ha ajudat a centrar-nos i a gaudir 
d’una visió que a vegades el dia a dia 
ràpid, dispers i ple d’urgències no permet.

Espiritual

EIDES ha continuat durant el curs 
2017-2018 la seva tasca d’aprofundir i 
divulgar l’espiritualitat ignasiana com una 
eina per respondre a les inquietuds i 
demandes espirituals de la gent d’avui. El 

seminari intern d’Exercicis, en el qual 
participen un bon grup de jesuïtes ha 
tingut enguany com a tema «Les medita-
cions centrals dels EE».

INICI DEL PLA ESTRATÈGIC 2018-2023

SEMINARIS INTERNS

Cerca de nous 
públics i nous 
llenguatges

Reflexió en el si 
de la Companyia 

de Jesús

Manteniment 
d’una reflexió 

rigorosa

Creixement 
internacional



A més dels tres seminaris interns, Cristianisme i Justícia compta amb diversos grups de 
reflexió sobre les següents temàtiques:

GRUPS DE TREBALL

Aquest curs s’han publicat cinc títols nous dins la col· lecció Quaderns CJ (edició catala-
na i castellana):

205 Fiscalitat justa, una lluita global (Xavier Casanovas)
206 Fills i filles d’un pelegrí. Cap a una teologia de les migracions (Alberto Ares)
207 Desarmar els inferns. Practicar la no-violència de Jesús avui (Joan Morera)
208 El silenci i el crit. El budisme i els profetes d’Israel (José I. González Faus)
209 Despertem! Propostes per a un humanisme descentrat (Jorge Riechmann, 
 José I. González Faus i Carmen Magallón Portolés)

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

84 Atrets per Déu. 49 pràctiques espirituals (David Guindulain Rifà)
85 La fase contemplativa dels Exercicis ignasians (Franz Jalics)
86  Cartes per acompanyar. Índex temàtic de les cartes espirituals de sant Ignasi 
 (Joan Ribalta Balet)
8 Peter Claver, Slave of the Slaves (Pedro Trigo)
9 Immersion in the Manresa of Ignatius (Francesc Riera i Figueras)

S’han publicat els números del 224 al 227  de la revista Selecciones de Teología, amb una 
tirada aproximada de 2.100 exemplars. Dels números 108 i 109 d’Actualidad Bibliográfi-
ca, se n’han editat 450 exemplars. 

PUBLICACIONS

Migracions Gènere i 
feminismes

Educació 
i justícia

Economia i 
Doctrina Social 

de l’Església

Ètica i 
sostenibilitat

Religions 
i pau

No-violència 
cristiana



LA NOSTRA 
TASCA 
EN UN 
COP D’ULL

Els quaderns

+ 1.000
+ 200
150-200
100-150
50-100
0-50

Subscriptors de cada col· lecció (a 30 de juny 2018)

Quaderns CJ (35.787) 

Quaderns CJ EXT (7.912)

EIDES (6.520)

Booklets (1.134)

52.832
quaderns 
distribuïts

4.530
descàrregues 

al mes

117
països on es 
distribueix

Xarxes socials i mitjans de comunicació

465.624
pàgines vistes 

a la web

351.471
pàgines vistes

al blog

11.016
seguidors/es
Facebook

10.412
seguidors/es

Twitter

48.400
visionats a 
Youtube

+ 65
aparicions 
en mitjans

Cursos, seminaris i actes públics

+110

Cursos/seminaris presencials      
        511 assistents 

Aula Virtual     
        270 assistents 

Sessions Cicle de cinema Ignasi Salvat     
        70 assistents/sessió

Actes públics       
        + 4000 assistents 



Actes destacats

El blog de CJ

Migracions i refugi· Política nacional i internacional· Conflictes bèl· lics· Cinema, llibres i 

altres manifestacions culturals· Els atemptats de Barcelona i Cambrils· Educació alliberadora· Diàleg 
interreligiós · Els canvis dins l’Església· Pederàstia· Els cinc-cents anys de la reforma protestant· 

Diàleg interreligiós i diversitat· Tracta i tràfic humà· El conflicte Catalunya-Espanya i la 
necessitat de diàleg· La crisi de la Unió Europea· Teologia· Fiscalitat justa· Construcció de pau· 

Acollida i hospitalitat· Treball decent· Drets dels infants· Exclusió social· La situació 
sociopolítica a diferents països d’Amèrica Llatina i d’Àfrica· Igualtat de gènere, violències masclistes 
i identitats sexuals· Canvi climàtic i crisi ecològica· Armes nuclears· No-violència i reconciliació· 

Dependència i cures· Noves tecnologies· Reflexions al voltant de la mort i com es viu en les diferents 
religions· Defensa dels drets humans· Memòria· La canonització d’Óscar Romero· 

L’acompanyament a les presons· Alternatives econòmiques· L’auge dels totalitarismes

16/10/17

Inauguració de 
curs amb Maria 
Clara Bingemer.

19/10/17

Curs dels dijous 
sobre els límits. 
120 inscrits.

23/10/17

Inici del 2n curs 
de l’Aula Virtual. 
270 inscrits.

15/1/18

Comença el seminari 
«Morir en mans de 
Déu». 150 inscrits.

1/4/18

Llibre: “L’era del desànim. 
Una lectura creient des de 
la filosofia i la teologia”.

18/4/18

Llibre: “Exercicis 
Espirituals 
d’Ignasi de Loiola”.

30/5/18

Quadern: “Fills i 
filles d’un pelegrí”.

9/6/18

Trobada de final 
de curs de 
l’equip de CJ.

9/2/18

Acte Mundo Negro 
amb Helena Maleno.

26/2/18

Quadern: “Desarmar 
els inferns. Practicar la 
no-violència de Jesús avui”.

20/10/17

Inici de 
seminaris 
interns i de
            treball.



Aquest curs hem volgut continuar 
estrenyent lligams amb altres organitza-
cions, 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 participant 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, treballem en xarxa 

TREBALL EN XARXA

amb moltes entitats més com ara 
LaFede.cat-Entitats per a la Justícia 
Global, la Fundació Jesuïtes Educació, la 
Fundació Vidal i Barraquer, la Cova de 
Manresa (Centre Internacional d’Espiri-
tualitat), 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.

També hem participat en diversos 
certàmens com a membres del jurat. El 
Premi Pañella de treballs de recerca o el 
premi Joan Gomis de periodisme solidari 
en són dos exemples. En alguns casos 
hem coorganitzat el premi.  



Aquest darrer 2017 vam tenir un total de 
9.658 col·laboracions econòmiques de 
persones particulars. Suposen el 19% del 
total de persones que reben quaderns. 
Gràcies per fer-ho possible!

Si vols col·laborar amb Cristianisme i 
Justícia pots donar suport amb una 
aportació anual a partir de 20€ o bé fent 
un donatiu als comptes bancaris: 

INGRESSOS
645.716,84€

DESPESES
661.492,97€

RETEM COMPTES! (EXERCICI 2017)

La Caixa: 
ES23 2100 3205 1225 0002 4607

Fiare Banca Ètica:  
ES96 1550 0001 2200 0116 3229

Amb la teva ajuda farem arribar la 
veu de CJ molt més lluny!

www.cristianismeijusticia.net/colabora

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

Donatius (77%)

Subsc. Selecciones Teologia i AB (10%)

Cursos, llibres, serveis (9%)

Subvencions oficials (2%)

Resultats financers (2%)

Edició i distribució - Quaderns/llibres (64%)

Selecciones Teologia i AB (11%)

Cursos, seminaris, comferències (10%)

Administració general, varis (10%)

Publicitat, propaganda (5%)



El patronat està format actualment per Llorenç Puig (president), Jesús Renau (vicepresident), Tere 
Iribarren (secretària), Salvador Busquets, Àngel Miret, Darío Mollá, Jose Ma. Vera i Izaskun Saez de la 
Fuente. Els membres de l’Equip Directiu són Xavier Casanovas, Jaume Flaquer, Santi Torres, Joan 
Carrera i Sonia Herrera. Caps d’Àrea: Jaume Flaquer (Àrea Teològica), Oscar Mateos (Àrea Social), 
Francesc Riera (EIDES). Participen en el Consell Acadèmic:  Carme Llassat, Imma Naranjo, J. I. González 
Faus, Jaume Flaquer, Javier Vitoria, Joan Carrera, Lourdes Zambrana, Ma. Carmen de la Fuente, Manu 
Andueza, Oscar Mateos, Tere Iribarren, Xavier Garí de Barbarà i Eulàlia Pagès.

Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Fundació Lluís Espinal 
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