
   
IV Trobada Interreligiosa Iberoamericana 

"LA CONTRIBUCIÓ DE LES COMUNITATS DE FE A l'EDUCACIÓ, LA INNOVACIÓ I LA 
CULTURA DELS PAÏSOS IBEROAMERICANS” 

CIUTAT DE MEXICO, 27 I 28 D'OCTUBRE DE 2014 
 

DECLARACIÓ DE MÈXIC 
 
Religions per la Pau Amèrica Llatina i el Carib, que reuneix els representants de les principals 
comunitats religioses de la regió, a través del Consell Llatinoamericà i Caribeny de Líders 
Religiosos, i el Grup de Treball Estable de Religions (GTER), que és la xarxa de confessions 
religioses nascuda a Catalunya amb interacció en tota la Península Ibèrica, comptant amb el 
suport de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), el Consell Interreligiós de Mèxic (CIM), 
i amb la cooperació de l'Institut Mexicà de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC) i la Secretària 
de Relacions Exteriors de Mèxic (SRE), hem celebrat a la Ciutat de Mèxic, els dies 27 i 28 
d'octubre de 2014, el IV Trobada Interreligiosa Iberoamericana, previ a la XXIV Cimera 
Iberoamericana de Caps i Caps d'Estat i de Govern. 
 
Reunits en un marc d'harmonia i respecte mutus, hem reflexionat sobre la CONTRIBUCIÓ DE 
LES COMUNITATS DE FE A L'EDUCACIÓ, LA INNOVACIÓ I LA CULTURA DELS PAÏSOS 
IBEROAMERICANOS. Com a resultat de les nostres deliberacions, hem constatat que:  
 

 La formació en els valors que conformen l'ètica comuna de les nostres creences religioses, i 
que són compartits per tota ètica centrada en la dignitat de la persona humana, s'ha debilitat 
en els sistemes d'educació dels nostres països, tant públics com privats. 
 

 La diversitat cultural a Iberoamèrica, que és un patrimoni compartit pels nostres pobles, 
condueix al diàleg entre civilitzacions i cultures. En el marc d'aquest diàleg intercultural, 
s'inclou el diàleg interreligiós que afavoreix la comprensió mútua. 
 

 La cooperació interreligiosa és també necessària en l'àrea de l'educació superior, amb la 
finalitat de construir aliances per compartir els espais de capacitació en innovació i 
desenvolupament que contribueixen a abordar la desigualtat i l'exclusió en les nostres 
societats.  
 
Responent a aquesta realitat, els representants de les comunitats religioses d'Iberoamèrica 
fem una crida als caps d'Estat i de Govern a reunir-se en la XXIV Cimera Iberoamericana a:  
 
a) Promoure associacions entre els estats iberoamericans, la SEGIB i les comunitats religioses, 
per mitjà dels seus sistemes d'educació inspirats en la fe, per ampliar l'intercanvi d'innovacions 
educatives, especialment en el camp de l'educació en valors. 
 
b) Incloure com polítiques públiques el diàleg interreligiós, i el diàleg entre els estats i les 
comunitats religioses, comptant com a base el reconeixement del paper ciutadà de les 
religions i dels principis que emanen del Codi d'Ètica entre Religions, adoptat pel Consell 
Interreligiós de Mèxic (CIM). 
 



c) Facilitar la transmissió de les experiències d'autoavaluació reflexiva i d'autogestió educativa, 
que són comuns a les institucions educatives religioses, per als sistemes d'educació pública, 
com a exemples de bones pràctiques amb l'objectiu d'aconseguir una educació de qualitat. 
 
d) Potenciar les accions de les universitats inspirades en la fe per difondre les tecnologies 
emergents a les poblacions més pobres i vulnerables, per tal que ajudin a tancar tot tipus de 
bretxes (socials, econòmiques, ètniques, etc.) en els nostres països. 
 
e) Proveir la inserció de les comunitats religioses com a agents de canvi en la formulació de 
polítiques públiques per a la consecució de la futura Agenda per al Desenvolupament després 
del 2015, que se centrarà en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 
Per la nostra part, ens comprometem a contribuir a l'educació, la innovació i la cultura dels 
països iberoamericans, mitjançant la construcció d'una xarxa interreligiosa iberoamericana 
d'universitats inspirades en la fe que assumeixi la responsabilitat comuna de formar líders que 
no només siguin bons professionals , sinó també dirigents morals. 
 
Sol·licitem a la Secretaria de Relacions Exteriors de Mèxic, en la seva condició de Secretària Pro 
Tempore de la Conferència Iberoamericana, i la SEGIB, la presentació d'aquesta Declaració de 
Mèxic davant la XXIV Cimera Iberoamericana, per a la seva consideració pels Caps d'Estat i de 
Govern, que els fem entrega a la Ciutat de Mèxic, als vint dies del mes d'octubre de l'any 2014. 
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