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Javier Vitoria presenta el llibre “Una teologia agenollada i indignada” 

Antoni Comín i José Ignacio González Faus acompanyaran l’autor el proper 27 de novembre 
a Barcelona, en la presentació del llibre que recull els principis bàsics de la teologia de 

Cristianisme i Justícia.  

Un crit de revolta i indignació ressona a les places de mig món: Madrid, Istanbul, El Caire, Nova 
York, Rio… La teologia no hauria de mostrar-se sorda o indiferent a aquest clam, que connecta 
amb un anhel de justícia present a l’evangeli de Jesús. Així ho ha entès Cristianisme i Justícia 
durant els seus 30 anys d’història. Aquest llibre, escrit pel capellà i teòleg basc Javier Vitoria, 
presenta de manera ordenada i resumida els principis bàsics de la teologia de Cristianisme i 
Justícia, centre d’estudis que, al llarg de 30 anys, ha treballat per connectar l’anhel de justicia 
present a l’Evangeli de Jesús amb la realitat social i eclesial del nostre temps.  
 

Javier Vitoria Cormenzana (Bilbao, 1941), sacerdot de la diòcesi de 
Bilbao, és professor jubilat de la Facultat de Teologia de la Universitat de 
Deusto; membre de Cristianisme i Justícia i del consell de direcció de 
«Iglesia Viva»; president de la Fundació EDE; membre del Comitè 
nacional d’ètica de FIARE i de l’Equip pastoral d’Artxandape (Bilbao). Ha 
publicat nombrosos llibres, entre ells: “La presencia pública de los 
cristianos en la sociedad”; “Religión, Dios, Iglesia en la sociedad 
española”; “Jesús de Nazaret: he ahí el hombre”; “El Dios cristiano. Un 
Dios misericordioso a disposición incondicional de la humanidad”. 
 
 

Cristianisme i Justícia, centre d’estudis promogut pels Jesuitas a Catalunya, s’ocupa, des de fa 
30 anys, de l’anàlisi dels problemes socials i l’estudi d’una teologia compromesa amb la justícia, 
sempre des de la realitat de les persones i col·lectius més vulnerables. Agrupa a un equip de més 
de 80 experts, professors i professionals que estan en contacte directe amb les realitats socials. La 
seva reflexió analitza amb rigor, denuncia des del compromís i proposa alternatives per a la 
transformació de les realitats generadores d’injustícies, sempre en col·laboració amb altres 
persones i institucions. Aquest treball es realitza a dos nivells: l’estudi i la reflexió, amb seminaris 
interns i grups de treball; i la difusió a través d’actes públics, presència a xarxes socials i la 
publicació dels Quaderns CJ, que s’editen en català, castellà i anglès i arriben a 50.000 persones 

de tot el món. Més informació a www.cristianismeijusticia.net. 
 
 

 
 
 

Ampliació d’informació:  
 

 Invitació acte presentació llibre 

 Entrevista a Javier Vitoria (El correo) 

 Ressenya del llibre per Jokin Perea (Bloc de CJ) 
 

 
Presentació del llibre “Una teologia agenollada i indignada” 

 
Taula rodona amb:  

Antoni Comín, professor d’ESADE 
José I. González Faus, de Cristianisme i Justícia 

Javier Vitoria, autor 
 

Dia i hora: 27 de novembre, a las 19:30h 
Lloc: Cristianisme i Justícia. C/ Roger de Llúria, 13 de Barcelona 

 

http://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.jesuites.net/sites/default/files/Presentacion_Javier_Vitoria_Barcelona%20copy.pdf
http://www.jesuites.net/sites/default/files/131112_cj_javiervitoria_elcorreo.pdf
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=10139&lang=es

