II TROBADA INTERRELIGIOSA IBEROAMERICANA
UNA RELACIÓ RENOVADA ENTRE ELS PAISOS IBEROAMERICANS DES DE LA
VISIÓ DE LES COMUNITATS DE FE
BARCELONA, 25 AL 27 DE JUNY DE 2012.
NOTA DE PREMSA
A Barcelona, del 25 al 27 de Juny de 2012, s’ha celebrat la II Trobada Interreligiosa
Iberoamericana, prèvia a la XXII Cimera Iberoamericana de Caps d’ Estat i de Govern, organitzat
pel Consell Llatinoamericà i Caribeny de Líders Religiosos - Religions per la Pau, i el Grup de
Treball Estable de les Religions (GTER), amb la cooperació de la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB) i l’acollida de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya i l’
Ajuntament de Barcelona.
La trobada ha comptat amb la participació de prestigioses personalitats del món religiós
iberoamericà, incloent-hi als molt Excms. i Rvdms. Cardenals Francisco Robles i Lluís Martínez
Sistach, arquebisbes de Guadalajara i Barcelona, respectivament, el Pastor Samuel Olson,
coordinador del Fòrum Iberoamericà de Diàleg Evangèlic (FIDE), i el Pastor Mariano Blázquez,
secretari executiu de la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE).
Altres distingits líders religiosos participants van ser el Mons. Policarpo Stavrópoulos, president de
l’Assemblea Episcopal Ortodoxa d’Espanya i Portugal, el Sr. Jorge Burdman, representant de la
Comunitat Israelita de Barcelona (CIB), el Dr. Riay Tatary, president de la Comissió Islàmica
d’Espanya (CIE), i el Sr. Mohammed Halhoul, secretari de la Federació Consell Islàmic de
Catalunya (FICIC) i president del GTER.
Tanmateix, la reunió va ser acompanyada per importants representants governamentals, com el Dr.
José María Contreras, subdirector general de Relacions amb les Confessions del Ministeri de
Justícia d’Espanya, la Hble. Sra. Joana Ortega i el Sr. Xavier Puigdollers, Vicepresidenta i Director
general de Assumptes Religiosos respectivament de la Generalitat de Catalunya, la Molt Hble. Sra.
Núria de Gispert, Presidenta del Parlament de Catalunya, i l’Ilm. Sr. Joaquim Forn i el Sr. Ignasi
García Clavel, Primer Tinent Alcalde i Director de la Oficina de Assumptes Religiosos
respectivament de l’Ajuntament de Barcelona. També, s’ha comptat amb la participació del Sr.
Fernando García Casas, director del Gabinet de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
A les sessions, que van ser celebrades a alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat Comtal,
com el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Palau de la Generalitat i el Palau
Moja, els representants religiosos deliberaren en torn a quatre eixos fonamentals que estructuren a
la comunitat iberoamericana: Llibertat, Democràcia i Drets Humans; Fraternitat, Solidaritat i
Cooperació; Trobada, Diàleg i Convivència; i Inclusió, Equitat i Integració, dintre del tema de “Una
relació renovada entre els països iberoamericans des de la visió de les comunitats de fe”.
Com a conclusió de la II Trobada Interreligiosa Iberoamericana, va ser emesa la Declaració de
Barcelona, a la qual es demana als països de la Conferència Iberoamericana, a “ressaltar la unitat a
la diversitat dels nostres pobles iberoamericans, la qual no solament està basada en un espai cultural
compartit, sinó també en els valors espirituals comuns de la llibertat, la justícia, la pau i la

solidaritat”, d’una banda, i a “utilitzar exclusivament la resolució pacífica per a totes les
controvèrsies entre els Estats, aplicant el Dret Internacional”, d’altra banda.
A més, se’ls invoca a “promulgar Lleis Nacionals de Llibertat Religiosa en aquells països que
encara no en tinguin, i incloure en elles l’atorgament de la personalitat jurídica a les entitats
religioses, per raó de la pròpia condició”, a “desenvolupar Legislacions Nacionals per a la
penalització de totes les formes d’odi basades en motius religiosos”, a “facilitar el diàleg i la
cooperació entre les comunitats de fe, per a augmentar la seva contribució a la cohesió social de les
nostres societats” i a “establir una Convenció Iberoamericana de Llibertat Religiosa, a fi de
consolidar el compliment d’aquest dret humà fonamental”.
Amb respecte a la crisis financera i econòmica que s’atravessa, es demana als països iberoamericans
que “protegeixin la dignitat de cada persona humana en la construcció de les polítiques públiques
per a enfrontar-la”, al igual que en les destinades “a superar la pobresa i la desigualtat”, així com
també que “reconeixin l’origen ètic de la actual crisis, i donin suport i respectin l’esforç de les
comunitats religioses en l’alleujament de la pobresa estesa com a resultat de la mateixa; i d’altra
banda, que “mantinguin el compromís per al aconseguiment dels Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni (ODM) fixats per 2015, i que no s’utilitzi l’actual situació de crisis com a excusa per a
diferir el seu compliment”.
Contacte:
Joan Hernández Serret
Director del Grup de Treball Estable de les Religions de Catalunya (GTER)
gter@grupdereligions.org

