
                 

III TROBADA INTERRELIGIOSA IBEROAMERICANA 
EL PAPER DE LES COMUNITATS DE FE EN LA SOCIETAT I LA CULTURA EN L’ÀMBIT 

IBEROAMERICÀ EN EL NOU CONTEXT MUNDIAL: CONTRIBUINT A UNA SOCIETAT 

MÉS JUSTA I HARMONIOSA, I A UNA CULTURA AMB VALORS I DIVERSITAT 

CIUTAT DE PANAMA, 1 I 2 D'OCTUBRE DE 2013 

DECLARACIÓ DE PANAMÀ 
 
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 i amb interacció en tota la Península Ibèrica, comptant amb 

el suport de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i la cooperació del Comitè Interreligiós de 
Panamà (COIPA), el Comitè Ecumènic de Panamà (COEPA), el Ministeri de Relacions Exteriors de 

Panamà i el Parlament Llatinoamericà (PARLATINO), hem celebrat a la Ciutat de Panamà, els dies 1 i 2 

d’octubre 2013, la III TROBADA INTERRELIGIOSA IBEROAMERICANA, com a prèvia a la 
XXIII Cimera Iberoamericana dels i les Caps d'Estat i de Govern. 

 

En la nostra convocatòria hem considerat els compromisos adoptats per la Conferència Iberoamericana 

sobre la diversitat cultural a la regió, ja des de la I Cimera de Guadalajara, en la corresponent Declaració 
es va afirmar que: "Representem un vast conjunt de nacions que comparteixen arrels i el ric patrimoni de 

una cultura fonamentada en la suma dels pobles, creences i identitats diverses ", i especialment, la Carta 

Cultural Iberoamericana, el qual entre els seus fins s'estableix el de:" promoure i protegir la diversitat 
cultural que és origen i fonament de la cultura iberoamericana, així com la multiplicitat d'identitats, 

llengües i tradicions que la conformen i enriqueixen ". 

 
 

Així mateix, hem considerat que la XXI Cimera Iberoamericana "ha pres amb interès les conclusions de 

la I Trobada Interreligiosa Iberoamericana", i que igualment, "va acordar desenvolupar polítiques 

públiques per a fer efectius els drets humans, i el pluralisme cultural i religiós, perquè es viabilitzi la 
convivència pacífica entre les persones, grups, comunitats i pobles dins dels Estats ". De la mateixa 

manera, les conclusions de la II Trobada Interreligiosa Iberoamericana han estat rebudes per la XXII 

Cimera Iberoamericana, destacant que són "una mostra de la vitalitat i diversitat de la Comunitat 
Iberoamericana". 

 

Reunits en un marc d'harmonia i respecte mutus, i havent reflexionat sobre el tema d’EL PAPER DE 

LES COMUNITATS DE FE EN LA SOCIETAT I LA CULTURA DINS DE L'ÀMBIT 

IBEROAMERICÀ EN EL NOU CONTEXT MUNDIAL: CONTRIBUINT A UNA SOCIETAT 

MÉS JUSTA I HARMONIOSA, I A UNA CULTURA AMB VALORS I DIVERSITAT:” els 

representants de les comunitats religioses de l'àmbit iberoamericà, reconeixent que la pau i la justícia 
provenen de Déu, exhortem els i les caps d'Estat i de Govern a reunir-se en la XXIII Cimera 

Iberoamericana a: 

 
1) Asseverar el nostre compromís amb el respecte a la dignitat humana, la defensa i la promoció de 

la llibertat religiosa, i el compliment ple dels altres drets humans. 

 



2) Enfocar polítiques públiques en els valors d'integritat i honestedat, i en l'orientació cap al bé 

comú, que aspira a la igualtat d'oportunitats per a totes les persones i el benestar de tots els pobles. 
 

3) Reafirmar la dimensió humana com l'eix per a la formulació de les polítiques socials en els països 

de la regió. 

 
4) Reconèixer el vincle entre les qüestions de polítiques socials i els problemes de seguretat 

ciutadana en els nostres països. 

 
5) Recomanar que l'Agenda de Desenvolupament Posterior al 2015 prioritzi l'atenció a la pobresa 

extrema on encara viuen extenses poblacions en alguns països de la regió. 

 
6) Considerar les comunitats de fe com a generadores de capital social i com a opositores a tota 

forma d'injustícia, explotació i opressió. 

 

7) Fer visible la cooperació entre les comunitats de fe com a model de cohesió social, que pot ajudar 
a la transformació de conflictes, utilitzant com a valor la multiculturalitat. 

 

8) Registrar que els valors intrínsecs de les comunitats de fe són rellevants en la construcció de 
comunitats i societats harmonioses, i no són contradictòries a les del conjunt de la societat civil. 

 

9)  Destacar l'atenció preferencial pels joves i gent gran en la construcció de comunitats i societats 
harmonioses. 

 

10) Facilitar l'aproximació de les comunitats de fe amb els governs i la resta de la societat civil. 

 
11) Apreciar les importants aportacions de la cooperació solidària que provenen de les comunitats de 

fe, especialment a nivell local. 

 
12) Garantir la intervenció dels representants de les comunitats de fe en els mecanismes de 

participació ciutadana. 

 

13) Permetre l'involucrament de les comunitats de fe en la formulació de les polítiques públiques 
dirigides especialment a les persones més vulnerables. 

 

14) Convocar la responsabilitat social dels empresaris com a associats en la recerca conjunta de la 
justícia social. 

 

15) Valorar les comunitats de fe en la seva condició d'agents de canvi, compromeses en l'assoliment 
de l'excel·lència en la gestió que els hi correspon. 

 

16) Ressaltar l'experiència compartida pels delegats i delegades de les comunitats de fe en aquestes 

jornades de deliberació, que han estat mostra de la pluralitat cultural i religiosa a la regió, i 
especialment a Panamà, país seu de la reunió. 

 

17) Instar que la consideració que l '"Informe Lagos" fa de la cultura iberoamericana, com un àmbit 
específic de treball, desenvolupament i projecció de la nostra Comunitat en el món, comprengui 

també la dimensió religiosa de la cultura iberoamericana. 

 



18) Implementar l'Estratègia Regional sobre Diàleg i Cooperació Interculturals per a Amèrica Llatina 

de l'Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides (UNAOC) i incloure la promoció del diàleg 

interreligiós dins del Pla d'Acció Regional. 

 

 
Aquesta III Trobada Interreligiosa Iberoamericana s'ha realitzat així mateix com un esdeveniment 
preparatori de la propera IX Assemblea Mundial de Religions per la Pau, que se celebrarà a Viena, del 20 

al 22 de novembre de 2013, la qual s'enfocarà sobre la qüestió "Acollint l'Altre: Acció per la Dignitat 

Humana, la Ciutadania i el Bon Viure Compartit ". 

 
Agraïm la col·laboració de la SEGIB, l'acollida del PARLATINO i el suport del Ministeri de Relacions 

Exteriors de Panamà, al qual demanem en la seva condició de Secretaria Pro-Tempore Panamà 2013, la 

presentació d'aquesta Declaració de Panamà davant la XXIII Cimera Iberoamericana, per seva 
consideració per les i els Caps d'Estat i de Govern, que li fem entrega a la Nova Seu Permanent del 

PARLATINO, a la Ciutat de Panamà, als dos dies del mes d'octubre de l'any 2013. 

 

El GTER compta amb el suport de: 

 

 


