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DECLARACIÓ D’ASSUMPCIÓ  
 
 El Consell Llatinoamericà i Caribeny de Líders Religiosos - Religions per la Pau, que 
reuneix les principals comunitats religioses de la regió, i el Grup de Treball Estable de Religions 
(GTER), que és la xarxa de confessions religioses de Catalunya amb interacció a tot l’Estat  
Espanyol, comptant amb la participació del Fòrum Permanent de Diàleg Interreligiós del 
Paraguai, hem celebrat a Assumpció, els dies 9 i 10 d'octubre del 2011, la I TROBADA 
INTERRELIGIOSA IBEROAMERICANA, sota el lema “TRANFORMACIÓ DE L'ESTAT I DEL 
DESENVOLUPAMENT: LA PERSPECTIVA DE LES COMUNITATS DE FE, en el marc del XXI Cimera 
Iberoamericana.  
 
 Havent reflexionat sobre tema triat "Transformació de l'Estat i del desenvolupament” per 
a la XXI Cimera Iberoamericana, els representants de les comunitats de fe dels països de l'espai 
iberoamericà testifiquem que, en un marc integrat i amb relacions cada vegada més estretes, és 
beneficiós per a les nostres societats la consolidació de totes les formes de col·laboració entre 
les autoritats públiques i les confessions religioses de cada país, i entre els diferents països. Per 
això és fonamental que, en el camí de la transformació dels Estats, els poders públics reconeguin 
explícitament les aportacions de les comunitats de fe en la construcció de les polítiques 
públiques en els seus respectius països.  
 
 Així mateix, constatem que els valors comuns entre les diferents confessions religioses, 
sobre la base dels quals s'organitza la convivència social, es mantenen plenament vigents a les 
necessitats dels temps actuals, essent capaços de continuar contribuint a la transformació dels 
Estats per a una convivència més justa i harmoniosa entre els diferents sectors de les nostres 
societats. D’altra banda, els valors compartits creen espais de diàleg, interacció i reconeixement 
en les diferents identitats existents en cada país. Una ètica compartida entre les comunitats de fe 



no significa una doctrina comuna, ni una nova moral, sinó l'acceptació sincera d'una visió 
compartida per part de les confessions religioses i l'admissió d'un espai privilegiat per al diàleg i 
l'acció comuna a favor dels nostres països.  
 
 Determinem que en el marc de la cooperació interreligiosa, entesa com participació 
activa des del nostre rol ciutadà, és necessari que, per a la construcció social, s'enforteixin les 
relacions de mútua confiança entre els poders públics, les comunitats de fe i les altres 
organitzacions de la societat civil. La participació de representants de diferents confessions 
religioses i d'ambdós continents en aquesta I Trobada Interreligiosa Iberoamericana testimonia 
la importància de l'aliança interreligiosa iberoamericana que estem construint com una 
articulació constructiva per afrontar els actuals reptes dels nostres països.  
 
 Com a conclusions d'aquesta I Trobada Interreligioso Iberoamericà, afirmem que els 
països de la Cimera Iberoamericana, com Estats en transformació per al desenvolupament i al 
servei dels seus ciutadans i ciutadanes han de continuar:  
 

 Reconeixent la dignitat inalienable de tota persona humana, la qual cosa els demanda 
conduir-se amb justícia i solidaritat, basant-se en el bé comú, i assegurant-se que els 
béns de la creació estiguin destinats a tot el gènere humà;  

 Enfortint les polítiques públiques per al compliment dels Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni (ODM), la promoció del treball decent, l'assoliment de la igualtat social, 
l'increment de la protecció social, la consecució de l'accés a un habitatge digne, el 
foment de l'ocupació, l'atenció de la migració i l'ampliació de la cooperació per al 
desenvolupament;  

 Protegint la llibertat religiosa com a factor de cohesió social i d'enteniment entre els 
pobles del món;  

 Consolidant el diàleg interreligiós com un component indispensable per establir una 
cultura de pau;  

 Promovent l'acció comuna de les confessions religioses com una contribució enriquidora 
per a la transformació de conflictes, la promoció de societats justes i harmonioses, el 
foment del desenvolupament humà, i la protecció del medi ambient; i 

 Continuar sensibilitzant sobre els valors de la vida, l'educació, la família i la gent gran, els 
quals estan sent abordats com a objectius generals del diàleg interreligiós en l'espai 
iberoamericà, i en particular pel Fòrum Permanent de Diàleg Interreligiós del Paraguai. 

 
Així mateix, per part nostra, hem de continuar aprofitant la integració iberoamericana com una 
oportunitat per al desenvolupament dels consells interreligiosos a nivell nacional i regional.  
 
Agraïm l'acolliment del Viceministeri de Culte de Paraguai, la participació de la Secretaria 
General Iberoamericana (SEGIB) i el suport de la Secretaria Pro-Tempore Paraguai 2011 de la 
Cimera Iberoamericana, als quals sol·licitem la presentació d'aquesta Declaració d'Assumpció 
davant els Caps d'Estat i de Govern que es reuniran en la XXI Cimera Iberoamericana, amb el 
propòsit d'expressar la visió dels líders religiosos dels països de l'espai iberoamericà sobre el 
tema de "Transformació de l'Estat i del desenvolupament”.  
 
Assumpció, 10 d'octubre de 2011 
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