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Cristianisme i Justícia celebra 30 anys de reflexió per un
món més just
El centre d’estudis Cristianisme i Justícia celebra el seu 30è aniversari amb
voluntat d’explorar nous camins socials, econòmics i eclesials que ajudin a
avançar cap a un futur de major justícia, igualtat i solidaritat.
El 14 d’octubre a l’Església dels Jesuïtes de Casp es farà un acte commemoratiu
amb la participació del cantautor Luis Guitarra
Cristianisme i Justícia, centre d’estudis promogut pels Jesuïtes de Catalunya, celebra el
proper 14 d’octubre el seu 30 d’aniversari. Ho farà amb un acte commemoratiu a
l’Església dels Jesuïtes de Casp (Casp, 27 de Barcelona) en el que es farà memòria
dels orígens del centre i es presentaran els reptes de futur de l’entitat.
El centre arriba als seus 30 anys d’història en un moment en què al món bufen “vents de
canvi”. La crisi econòmica, les retallades a l’estat del Benestar, les revoltes als països
àrabs, el moviment 15M,... En un context de canvis profunds, emergeixen noves
injustícies, neguits i problemes sobre els que Cristianisme i Justícia vol fer atenció. El
centre anuncia la voluntat d’”arriscar fort per proposar una reflexió que vagi més
enllà, que porti al compromís personal i que explori altres camins que a nivell
social, econòmic o eclesial ajudin a avançar cap a un futur de major justícia,
igualtat i solidaritat”.
Precisament aquest “vents de canvi” ocuparan bona part de la reflexió de Cristianisme i
Justícia en aquest primer trimestre, amb diverses sessions de treball en les que
participaran, entre d’altres, Ignacio Sotelo, Toni Comín, Vicent Partal o Javier Vitoria.
A més, l’entitat afronta aquests reptes també a nivell intern, ampliant contínuament el seu
equip de voluntariat intel.lectual, consolidant les aliances i el treball conjunt amb altres
entitats i plataformes, i reforçant la seva presència i veu a les xarxes socials.
El principal objectiu del centre continua sent però el mateix que motivà el seu naixement
l’any 1981: la transformació de les realitats generadores d’injustícies per avançar cap a
un món més humà i més just i una església més al servei dels pobres. En aquell moment
es vivia a casa nostra el problema de l’atur creixent, es creaven bosses de pobresa i
exclusió, es començava a prendre consciència de la dramàtica situació del Tercer Món i
de l’Amèrica Llatina arribava la Teologia de l’Alliberament. És en aquest context que els
Jesuïtes de Catalunya posen en marxa el centre Cristianisme i Justícia. Els pioners van
ser els jesuïtes Joan N. García-Nieto i José Ignacio González Faus, esperonats per
l’aleshores Provincial Ignasi Salvat.
Cristianisme i Justícia neix com un centre d’estudis integrat per un voluntariat
intel.lectual que dedica part dels seu temps a reflexionar en equip sobre diversos temes,
amb dos eixos fonamentals: l’anàlisi dels problemes socials i l’estudi d’una teologia
compromesa amb la justícia. Aquesta reflexió vol ser feta des dels últims, des d’aquells
i aquelles que menys veu tenen en la societat. Han passat 30 anys i Cristianisme i
Justícia s’ha ocupat de qüestions com el món del treball, els conflictes bèl.lics, el medi
ambient, la immigració, el diàleg interreligiós, la situació de l’Àfrica, etc. La reflexió
realitzada per membres de l’equip i col.laboradors del centre s’ha concretat en la
publicació de més de 170 llibrets de la col.lecció Quaderns CJ. Se n’editen més de

50.000 exemplars en català, castellà i anglès que s’envien gratuïtament a qui els
demana i es poden descarregar a través d’internet. A més s’organitzen cursos, seminaris
i conferències oberts a tothom i es treballa conjuntament amb altres entitats i plataformes
com Càritas, Justícia i Pau, Arrels, la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans,
la Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants o la Plataforma per una
Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, entre d’altres.
Concert amb el cantautor Luis Guitarra
Per celebrar el 30 aniversari de l’entitat, el proper divendres 14 d’octubre a les 19:00h
Cristianisme i Justícia organitza un acte commemoratiu que tindrà lloc a l’Església dels
Jesuïtes del carrer Casp de Barcelona. La trobada comptarà amb la participació del
cantautor Luis Guitarra, un músic compromès que ha recollit a les seves cançons
històries de personatges reals que viuen situacions de marginació. Els seus treballs
discogràfics es distribueixen de forma directa, amb el lema “el preu el poses tu” i els
fons recaptats es destinen a finançar projectes solidaris. Luis Guitarra és un dels pioners
d’aquesta forma de distribució alternativa al negoci discogràfic i que posteriorment ha
estat seguida per altres artistes. L’any 2002 crea l’ONG Como tú, Como yo, que realitza
accions de suport a col.lectius amb dificultats socials. Ha compartit escenari amb grups i
solistes com Cómplices, Víctor Manuel, Luis Pastor o Ismael Serrano i ha estat reconegut
amb diversos premis.
 Imatges: Àlbum selecció fotos 30 anys
 Web de Cristianisme i Justícia www.cristianismeijusticia.net
 Programació 2011/12 de Cristianisme i Justícia
de Luis Guitarra:
 Web de Luis Guitarra www.luisguitarra.com
 “En sus discos, el precio lo pones tu” (Article a El Mundo sobre Luis Guitarra)

