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INTRODUCCIÓ
 
L’any 1948, l’Assemblea  de  les Nacions  Unides  va proclamar la Declaració Universal dels 
Drets Humans. Aquesta  declaració ens dóna un marc de referència que ens ajuda a entendre 
que, com a persones, tots tenim uns drets inalienables, que cal respectar i defensar. 
Molts anys abans, Algú havia proclamat –amb les seves paraules i vida- els drets humans. 
Jesús, amb el seu obrar i les seves paraules, va dir molt clar que “tots som germans, fills 
d’un mateix Pare-Déu, i, per tant, iguals en drets, com a persones humanes”.

L’Evangeli és el gran compendi universal dels Drets Humans.

L’evangelista Lluc ens narra que Jesús va fer un gran grit, abans de morir. Aquest crit no era 
només el crit final d’un moribund. Jesús estava cridant per tots els crucificats de la Història, 
per tots aquells que no se senten subjecte dels drets humans: crucificats per la injustícia i 
oblit, malalts que no són atesos, dones maltractades i explotades, ancians ignorats, infants 
explotats i violats, immigrants sense papers, sense llar, sense futur, aturats, famílies 
desnonades, presoners ofegats en el seu remordiment, altres condemnats injustament, 
homes i dones torturats de la manera més cruel, víctimes soles en el corredor de la mort... i 
un llarg etcètera.
Aquest crit de Jesús és el mateix que segueix ressonant de tots els que clamen per sentir-se 
“humans” i plenament ciutadans del món.
Déu sofreix amb nosaltres i saber això ho canvia tot. Contemplar el misteri de “un Déu 
crucificat” ens fa apropar cada dia més als nostres crucificats.
Jesús, al morir amb els braços oberts a la creu, ens dóna a tota la Humanitat la gran abraçada 
d’amor i perdó.

Que el nostre cor s’acosti al seu dolor i aculli la seva abraçada, per obrir-nos-sense por- a Ell 
i a tots els germans.



  

1ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS CONDEMNAT A MORT

 
A Colòmbia, l’Observatori per a la Protecció dels Defensors 
dels Drets Humans, programa conjunt de la Federació 
Internacional dels Drets Humans (FIDH), i de l’Organització 
Mundial contra la Tortura (OMCT), va comunicar que 
Sebastián Felipe Escobar Uribe, advocat i representant de 
víctimes extrajudicials i d’altres crims d’Estat, davant de la 
Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP), havia rebut una 
trucada d’un home desconegut que el va amenaçar a ell i al 
seu representant Juan David Díaz Chamorro, amb aquest text: 
“Dígale a Juan David que si sigue metiéndose con los 
políticos de Sucre, lo mataremos, y también a usted por 
cómplice”.

Jesús: Tu vas ser detingut injustament i vas passar pel 
tràngol horrorós d’escoltar la teva sentència de mort. Una 
sentència clarament injusta. Per què?... Quin era el teu 
delicte?... 

Senyor: Recorda  Sebastián Felipe i a Juan David, i també a 
tots els homes i dones que, com Tu, passen i passaran per 
aquest moment espantós d’escoltar la seva amenaça i 
condemna a mort. Dóna’ls força per assumir-ho i ajuda’ns a 
nosaltres a sentir-nos a prop d’ells i del seu dolor i abandó, i 
que no els oblidem en la nostra pregària.



  

2ª ESTACIÓ: JESÚS CARREGA AMB LA CREU

A Rwanda, el periodista d’Umubavu TV, Theonesta Nsengimana i 
set membres més del partit Dalfa Umurinzi (partit polític de 
Desenvolupament i Llibertat per a tots, creat el 2019) van ser 
detinguts arbitràriament el 13 d’octubre de 2021. 

Les autoritats fan servir el dret a reprimir l’oposició i la societat 
civil, i limitar així la seva llibertat d’expressió.

Els defensors dels Drets Humans i els periodistes carreguen amb 
la seva creu de la persecució, com a preu del seu compromís amb 
la democràcia.

Jesús: Tu vas carregar amb silenci la creu injusta que et van 
obligar a portar, una creu que entre tots hem fet feixuga i 
dolorosa. No tenies ningú que et defensés ni t’acompanyés, en 
aquells moments dolorosos; estaves “sol” i això feia més pesada 
la creu.

Senyor: Acompanya en el camí del dolor a tots aquests 
periodistes i defensors dels Drets humans, i a tots els que en el 
nostre món caminen amb la creu a les espatlles o arrossegant-la, 
perquè ja no poden més... Que el saber que vas amb ells i que ens 
tenen a nosaltres al seu costat –amb la pregària- alleugi el seu 
pes.



  

3ª ESTACIÓ: JESÚS CAU SOTA EL PES DE LA CREU,
PER PRIMERA VEGADA

Ramy Kamel, un defensor egipci dels drets humans, de la minoria 
copta, està detingut i incomunicat des de fa dos anys, en condicions 
difícils. Li han incauta documents de treball, telèfon, ordinador, i la 
càmera fotogràfica.

Portat a un lloc desconegut, sense la presència del seu advocat, va ser 
interrogat. Va patir tortures i maltractaments. El seu treball és seguir i 
documentar les violacions i abusos dels que són víctimes els cristians 
a Egipte.
Ha caigut en una sèrie de càstigs inhumans...

Jesús: Tu vas caure... Era massa fort el que et passava i 
el que t’esperava: pes físic i, sobretot, pes moral. Tothom 
escridassant-te i burlant-se de la teva situació. Però 
t’aixeques..., penses en tots nosaltres..., ens estimes a 
tots i has de seguir fins el final...

Senyor: Recorda’t de Ramy Kamel i de tants germans 
nostres, que cada dia van caient per condemnes injustes i 
múltiples altres causes. Que trobin la teva força amorosa 
per aixecar-se a cada caiguda, i que nosaltres els ajudem, 
en tot el que sigui possible, a mantenir-se en l’esperança.



  

4ª ESTACIÓ: JESÚS TROBA LA SEVA MARE

A Egipte, Mohamed El-Baker és el fundador i director del 
Centre Adalah per als drets i llibertats, fundat el 2014, una 
organització de defensa dels Drets Humans, que treballa 
també com a gabinet d’advocats per a la defensa dels seus 
clients, víctimes del règim repressiu egipci.

Es troba en detenció provisional, acusat de difusió 
d’informacions falses que amenacen la seguretat nacional. La 
seva família està inquieta pel seu estat psicològic. Des de fa 
uns mesos està amb altres presos i, entre ells, un activista que 
va intentar suïcidar-se, així com un altre detingut amb el 
mateix intent. Es tem perquè ell pugui caure també en aquesta 
temptativa.

Maria: Tu vas ser una dona valenta, camí del Calvari, i, 
desafiant aquella turba que escridassava Jesús i feia més 
dolorós el seu camí, et vas anar obrint pas per a seguir-lo. 

Jesús: Tu et vas trobar amb els ulls amorosos de la Mare. Ella 
seguia ferma el teu camí, perquè, encara que no pogués 
acaronar-te, sentissis en el teu cor la seva presència. Ajuda a 
Mohamed-El Baker en el camí del seu calvari particular. Que 
senti també la teva presència amorosa i el teu ajut en tot 
moment.



  

 5ª ESTACIÓ: SIMÓ EL CIRINEU AJUDA JESÚS A PORTAR LA 
CREU

A Cuba, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriòtica de 
Cuba (UNPACU), està privat de llibertat des de l’11 de Juliol del 
2021 per exercir el seu dret a la protesta pacífica a les 
manifestacions que es van fer aquell dia en diferents ciutats del 
país, demanant millores en l’economia, respecte a la llibertat 
d’expressió i de reunió, expressar descontents per l’escassetat 
de medicaments i aliments.

Pateix úlcera grastroduodenal i està detingut en una cel·la sense 
aire ni llum natural, i ha anat empitjorant des que està detingut. 
No rep l’atenció mèdica suficient. 

Jesús: Tu vas tenir un cirineu que -encara que per força- et va 
ajudar en el camí, fins el Calvari.

Senyor: Ajuda a José Daniel, perquè es trobi la manera de 
redreçar la seva situació injusta.



  

6ª ESTACIÓ: LA VERÒNICA EIXUGA EL ROSTRE DE JESÚS

A la República del Congo, a l’octubre del 2015, al menys cinc persones varen morir i desenes 
d’altres van quedar ferides per les bales d’elements de les forces de defensa i seguretat 
congolesa, a Brazzaville i Pointe-Noire, durant la repressió de manifestacions de l’oposició.
A molts llocs, els manifestants van ser violents, llençant pedres contra els policies. Els 
responsables de l’aplicació de les lleis, menyspreant els principis de base sobre el recurs a la 
força i les armes de foc, les van utilitzar.
Fins quan s’haurà d’esperar que una comissió valenta, com va ser la Verònica, obri una 
investigació sobre la repressió d’octubre del 2015.

Jesús: Tu vas tenir el petit consol, en el teu camí de dolor, amb la valentia de la Verònica, que 
va eixugar el teu rostre.

Senyor: Fes que en el nostre món no manquin mai “Veròniques”, que, a títol personal o  com 
entitats, ajudin a eixugar els rostres sofrents de molts germans que lluiten per la justícia 
social i denuncien els fets injustes.
Que no ens acovardim davant la denúncia de les injustícies que presenciem a diari. I que no 
ens aturi la por al què diran i també la por a implicar-nos massa.



  

7ª ESTACIÓ: JESÚS CAU PER SEGONA VEGADA

A Burundi, un nombre important de ciutadans burundesos, 
militants de la societat civil o oponents polítics, han 
desaparegut sense deixar cap rastre, després de ser detinguts 
per agents de l’Estat.
Marie-Claudette Kwizera, defensora dels drets humans, i Jean 
Bigirimana, periodista, continuen desapareguts sense rastre i 
res no indica que segueixen amb vida. És un sofriment continu 
per a les famílies i la falta de voluntat de les autoritats per 
establir la veritat sobre aquestes desaparicions és un acte de 
tortura.
¿Quan s’establirà la veritat i la justícia sobre les desaparicions 
forçades?... Van caient les persones i es fa el silenci.

Jesús: Tu vas caure per segona vegada; ja no podies més. Cap 
gest de dolçor i acolliment al teu entorn, cap paraula 
d’encoratjament. 

Senyor: Mira els germans valents de tot el món, que lluiten per 
la defensa del respecte als drets humans i que són detinguts a 
causa del seu treball.

Que en el món es pugui arribar a comprendre que som germans, 
fills del mateix Pare i Déu, i ens hem de respectar. Ajuda’ns a 
saber ser nosaltres els primers defensors de la igualtat de drets 
entre tots.



  

8ª ESTACIÓ: JESÚS CONSOLA LES DONES DE 
JERUSALEM

El 9 de gener del 2020, a les 4 de la matinada, al barri 
de Dog-Tam, a la capital Vietnam Hanoi, va ser 
encerclat per 3.000 policies arribades per confiscar les 
terres per la força. Es va afusellar el cap de la 
comunitat en el seu llit i d’altres residents, mentre 
dormien.

Les autoritats van acusar als residents d’haver-se 
resistit a les forces de la policia i d’haver mort tres 
agents. S’han confirmat les sentències de mort contra 
Le Dinh Cong i Le Dinh Chuc, els fills del degà del 
poble, assassinat.

Jesús: Tu vas dir a les dones que ploraven, que ho 
fessin per elles, els seus fills i el mal del món.

Senyor: Ajuda’ns a ajuntar les nostres llàgrimes a les 
de tants germans i germanes, que es veuen encerclats 
per persecucions i són refusats i maltractats, privats 
de la seva defensa a la casa comuna de tots: la Terra.



  

9ª ESTACIÓ: JESÚS CAU PER TERCERA VEGADA

A la República del Congo, el defensor dels drets humans 
Alexandre Ibacka Dzabana va ser detingut davant del seu 
domicili. Està incomunicat en els locals de la Central 
d’Intel·ligència i Documentació (CID), a Brazzaville, acusat de 
temptativa d’atemptat a la seguretat interior de l’estat, una 
infracció regularment utilitzada per les autoritats del Congo 
contra els activistes.
Amb 77 anys, presenta antecedents seriosos de salut i 
necessita seguir un tractament mèdic regular.
El periodista Raymond Malonga va ser detingut en el llit del 
hospital on se l’atenia per una crisi de paludisme, per publicar 
en el seu diari un article. Se l’acusa de difamació.
Les dues detencions arbitràries són mostra de la situació crítica 
a la República del Congo.

Jesús: Tu vas caure, per tercera vegada, en el teu dolorós camí 
cap el Calvari i encara vas tenir forces per aixecar-te i 
continuar. Ens portaves a tots en el cor i la força del teu amor 
envers nosaltres era el motor que et donava l’empenta per 
seguir.
Senyor: Estigues al costat d’ Alexandre i Raymond, perquè no 
perdin l’esperança del seu alliberament i de ser atesos com ho 
necessiten. 
Ajuda també a tots els que, d’una manera o altra, van caient en 
el sofriment o la desesperació, i que els acompanyi sempre la 
llum de l’esperança en un demà millor. Preguem per ells.



  

10ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS DESPULLAT DELS SEUS VESTITS

Al Marroc, Maâti Monjib és un professor universitari especialista 
en la història política del Marroc, que exerceix també de 
periodista i defensor dels drets humans i comentarista de la 
política marroquina en els mitjans de comunicació 
internacionals, en grups de reflexió i en fòrums universitaris. 

És membre de diverses entitats, que lluiten per un periodisme 
d’investigació i presideix l’Associació “Freedom now”, la finalitat 
de la qual és protegir la llibertat d’opinió i la llibertat de premsa.
Des de 2015 és objecte d’assetjament incessant, acusat 
d’atemptat a la seguretat del estat, blanqueig de diners…
Està detingut i despullat dels seus drets de professor 
universitari, no pot ensenyar ni intervenir públicament.

Jesús: A Tu els homes, t’ho han pres tot. Aparentment no et queda res. Et quedava la 
Mare i, clavat a la creu, ens la vas donar, perquè des d’aquell instant fos la Mare de tots.  
Els homes  no  et  van poder prendre  el  teu amor 
vers tota la Humanitat... I vas tenir un esclat d’aquest amor teu tan gran, per demanar-li al 
Pare que ens perdonés.

Senyor: Recorda’t de Maâti Monjib, “despullat” de tots els seus drets, i de tants germans 
que es veuen privats en la societat actual dels seus drets més bàsics: ser reconeguts 
com a persones humanes. Que sentit tots l’escalf del teu amor i que no els manqui mai 
l’esperança d’un demà millor.



  

11ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS CLAVAT A LA CREU

A Mèxic, en un ambient de rivalitat entre els habitants de San Miguel 
Aloápam i San Isidro Aloápam, a l’estat d’Oaxaca, al districte d’Itxlán, 
l’agost de 2010, la família López va sortir a buscar sorra i prop del 
paratge Río Virgen, a San Isidro, uns encaputxats van interceptar la 
camioneta agredint a la senyora Yolanda Pérez Cruz, les seves filles i un 
petit de 5 anys. Van segrestat al senyor Pablo López Alavez. Se 
l’imputen càrrecs d’homicidis i assassinats, quan no es coneix cap fet 
que el relacioni amb aquests actes.
La Comissió per a la Defensa dels Drets Humans d’Oaxaca va detectar 
“l’existència de violacions als DH de Pablo López Alavez i d’un greuge a 
l’interès de la societat”. Se’l condemna a 30 anys de presó.
Fa més d’11 anys que està clavat a la creu de la impotència de que es 
faci res seriós per esclarir el seu cas.

Jesús: “Per què et van clavar a la creu i quin mal havies fet?.... Per què els qui 
t’aclamaven el diumenge ara volen la teva mort?...”. No tenim més que una 
resposta: “Estimar a tothom i fer el bé”. Quina causa més injusta!...

Senyor:  Mira  a Pablo López Alavez, que ha estat condemnat a 30 anys de presó, 
sofrint una manca de llibertat que es considera sense causa ni judici just. 
Recorda’t també de tantes persones clavades a la creu del “corredor de la mort”, 
esperant aquell moment fatídic en que se’ls llevarà la vida. Que sàpiguen que 
estàs amb ells, que els perdones tot el que hagin fet i que els teus braços 
acollidors els esperen.



  

          12ª ESTACIÓ: JESÚS MOR ABANDONAT A LA CREU

   Al Paraguay, el 2 de setembre del 2020, segons les informacions       
rebudes a la nostra ACAT-Espanya/Catalunya, les nenes Lilian  
Mariana i Maria Carmen Villalba, d’11 anys, van ser segrestades en 
ocasió d’una operació de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), exèrcit 
del Paraguay, contra membres de l’anomenat Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP) a Yby Yaú.
Quan els seus cadàvers van aparèixer, les autoritats paraguaianes 
van confirmar que les dues nenes van ser assassinades per 
diferents trets d’armes de foc. Tanmateix, els cossos 
van ser ràpidament enterrats de nou 
i la petició d’una autòpsia 
no ha estat atesa.

Jesús: A Tu et van matar sense haver fet res de mal. Si 
d’alguna cosa et podien acusar és d’estimar massa, de 
guarir malalts, de donar vida, de prometre un Regne etern, 
de fer-te germà de tots i de fer-nos germans... I per tot això, 
quina ironia!, havies de morir i havia de ser en mig de 
grans turments.

Senyor: Et demanem que tots aquells que hagin de passar 
pel tràngol de morir, de forma violenta, sols i abandonats, 
trobin l’escalf dels teus amorosos braços que els acullin.



  

13ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS DAVALLAT DE LA CREU

Al Marroc, els defensors dels Drets Humans al Sàhara Occidental fa temps que són objecte de 
repressions i represàlies, a causa de les seves denúncies de les violacions d’aquests drets en 
el territori.
Mohamed Lamine Haddi és un periodista, defensor dels drets humans, condemnat a 25 anys de 
presó, en base a confessions obtingudes sota tortura. Ha mantingut una vaga de fam de 69 dies 
per protestar contra les seves condicions de detenció, però les autoritats marroquines la van 
acabar, alimentant-lo per la força. El seu estat de salut ha quedat molt degradat.
Quan els defensors dels Drets Humans seran davallats de la creu, que els amenaça 
contínuament pel seu treball i valentia?...

Jesús: A Tu, et van davallar de la creu, però ja sense vida. Els braços amorosos de la Mare et 
van acollir. Ella va ser la companya, sempre ferma i constant, en el teu camí de redempció.

Senyor: Mira, amb els teus ulls de misericòrdia, a tants germans i associacions que esperen un 
dia poder trobar qui pugui davallar-los de tanta creu injusta i treballar amb llibertat en defensa 
dels drets humans de totes les persones. Que no quedi res a fer en aquest sentit, perquè 
nosaltres mirem cap a una altra banda,  sinó que els ajudem a la mesura de les nostres 
possibilitats.



  

14ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS SEPULTAT

Salman al-Awdah és un predicador, membre eminent del Moviment 
Islamista i Reformista “Sahwa”, aparegut els anys 90, oposat a la 
presència de tropes americanes en territori saudita, en resposta 
a la invasió de Kuwait per l’Irak.
És un dels líders del Comitè per la defensa dels drets legítims, 
com a grup de pressió per a una reforma pacífica per millorar els 
Drets Humans en un marc islàmic i contra la corrupció política.
Fa més de 4 anys que està pres i aïllat, havent patit maltractaments 
que li han empitjorat la seva salut.
Està silenciat... Com caigut en una tomba... El seu procés 
s’eternitza...

Jesús: Van posar el teu cos sense vida en un sepulcre, però el teu 
lloc no era el sepulcre. Tu no ets un Déu mort ni de morts. Tu ets el 
Déu de la Vida, de la Llum, de la Joia, de la Pau... L’esclat de la teva 
Resurrecció ens dóna la certesa de que vius per sempre i ens has 
promès poder compartir-ho amb Tu, quan acabi el nostre camí a la 
terra.

Senyor: Tu saps que, en moltes ocasions i en molts casos, en la 
nostra societat, alguns governs voldrien que les denúncies i la lluita 
en defensa dels Drets Humans i les injustícies quedessin en una 
“tomba” tancada.

Que sempre siguem valents en lluitar a favor de la justícia i de la 
veritat. I que siguem imatge viva de la teva misericòrdia.



  

REFLEXIÓ FINAL

Senyor Jesús: T’hem acompanyat en el teu camí de dolor, al costat dels nostres 
germans sofrents, en el camí del seu calvari particular. 

Nosaltres sabem prou bé que el teu amor envers la Humanitat és tan gran que no es pot 
aturar amb claus... i segueixes present, oferint la teva abraçada d’amor a tots els homes i 
dones del món.

Ajuda’ns a treure els claus de les teves mans i peus, traient tots els que claven els 
nostres germans a les seves creus particulars.

Hem d’esdevenir signes visibles de la trobada d’amor entre Déu i la Humanitat.

Un dia, la gran esperança per al sofriment dels homes i dones que, en aquest món estan 
patint, seran les paraules que llegim a l’Apocalipsi, 21, 4: “Déu mateix, eixugarà les 
llàgrimes dels seus ulls, en aquell lloc on no existeix la mort, ni el dol, ni crits ni 
sofriment”. 

Nosaltres et diem, Senyor, que voldríem que la joia de la teva Resurrecció sigui el nostre 
“motor” per a estimar. I, en tot el que ens sigui possible, fer menys dolorós el camí de 
molts germans.

Som nosaltres, amb la nostra manera de viure, els que fem que aquesta trobada sigui 
pels nostres germans la festa de Pasqua: CRIST HA RESSUSCITAT!!...

Presentació: J.Puig
Text: Montserrat Llopart
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