-Encontre i Declaració de Montserrat
El 10 d’abril de 2008 es dugué a terme a l’Abadia de Montserrat, prop de Barcelona,
l’Encontre i “Declaració de Montserrat sobre Religions i Construcció de la Pau”.
Aquesta activitat fou organitzada per la Fundació Cultura de Pau, amb el suport de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD); i en col·laboració amb
l’Abadia de Montserrat, la Fondation pour le Dialogue des Civilisations (FDC, amb seu
a Ginebra), la ISESCO (Organització Islàmica per l’Educació, la Ciència i la Cultura amb
seu a Rabat), i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.
A la trobada hi participaren un conjunt de personalitats i representants d’organitzacions
internacionals i de la societat civil de primer ordre, com foren en Federico Mayor
Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Pau i exdirector general de la UNESCO;
en Mohammad S. Khatami, president de la FDC i expresident d’Iran; S.S. Aram I,
katholikós de Silícia i president del Consell d’Esglésies del Pròxim Orient; Joan Enric
Vives, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra1; Abdulaziz O. Altwaijri, director general
de la ISESCO; el rabí René Samuel Sirat, vicepresident de la Conferència Europea de
Rabins; Mar Odisho Oraham, bisbe per Europa de l’Església Assíria de l’Est; Kjell M.
Bondevik, president del Centre Oslo per la Pau i els Drets Humans i exprimer ministre
de Noruega; Candido Mendes de Almeida, secretari general de l’Acadèmia de la
Llatinitat; William F. Vendley, secretari general de la Conferència Mundial de Religions
per la Pau; i Josep Maria Soler, pare abat de Montserrat, que actuà com amfitrió.
També hi enviaren missatges d’adhesió -al no poder ser presents a l’acte- el príncep El
Hassan Bin Talal de Jordània; en Mario Soares, expresident de Portugal i president de
la Fundació Mario Soares; i el rabí Arthur Schenier de Nova York.
També hi participaren en Roberto Savio, com a responsable de Relacions Internacionals
del Fòrum Polític Mundial; Paul Ortega, secretari general de Pax Romana – ICMICA;
Gary Vachicouras, director executiu de la Fundació per la Recerca i el Diàleg
Interreligiós i Intercultural; i Manuel Manonelles, que actuà com a secretari i
coordinador de l’Encontre i de la Declaració.
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Que hi participà representat per en Joan Massa, Secretari de la Mitra del Copríncep.

-Adhesions a la Declaració:
Posteriorment a l’acte de la seva presentació, la Declaració ha rebut un nombre
important d’adhesions, d’entre les quals destaquen les de personalitats com Mikhail S.
Gorbachev, president de la Fundació Gorbachev i del Fòrum Polític Mundial; Jorge
Sampaio, expresident de Portugal i actual Alt Representat del secretari general de les
NNUU per l’Aliança de Civilitzacions; així com la de Mary Robinson, expresidenta
d’Irlanda i presidenta de l’EGI (Global Ethical Initiative).
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També s’han rebut les adhesions de destacades institucions i organitzacions. Entre les
quals cal destacar la de la Confederación de Entidades Indígenas de Ecuador CONAIE per via d’un manifest signat a Quito el 10 de setembre de 2008. L’adhesió de la
CONAIE es reafirmà públicament en un acte que es dugué a terme a la seu de la
Fundació Cultura de Pau a
Barcelona el 6 d’octubre,
essent
representada
la
CONAIE per l’alcalde de la
ciutat de Cotacachi, en Auki
Tituaña Morales. En el mateix
acte, també s’hi adherí
l’Escuela
Amawtica
de
Tiwanako
(Bolívia),
representada per Fernando
Ergueta.
També s’hi han adherit la
Federación de América
Latina y el Caribe de
Asociaciones, Centros y
Clubes
UNESCO
–
FLACACU; la Orden de los Caballeros Masones Cristianos (Gran
Priorato de Hispania); l’imam Yahya Pallavicini, d’Itlàlia i president de
l’ISESCO Council for Education and Culture in the West; el professor
Claude d’Estrée, de la Universitat de Denver; la Asociación Valores
para Vivir, i d’altres particulars.

-La Declaració de Montserrat en diversos idiomes:

Actualment, la Declaració de Montserrat està disponible en
català, anglès, castellà, francès, àrab i assiri. Totes
aquestes versions es poden trobar en format electrònic a la
pàgina web: www.fund-culturadepaz.org/barcelona a
l’espera que finalment estigui operatiu el sub-domini web
www.fund-culturadepaz.org/montserrat

-Presentació i discussió de la Declaració en fòrums internacionals:
La Declaració de Montserrat ha estat, des del seu llançament, element de debat i reflexió
en diferents àmbits de l’agenda internacional.
Entre aquests es poden destacar la Conferència Mundial del Diàleg,
convocada a Madrid per la Lliga Musulmana Mundial els 17 i 18 de
juliol sota el patronatge del Custodi de les Dues Santes Mesquites i
Rei d’Aràbia Saudita, de la qual en sorgí la Declaració de Madrid sobre
el diàleg. La Declaració fou presentada per en Federico Mayor
Zaragoza i distribuïda a un nombre rellevant de participants, entre
els quals hi havia representants de les principals
confessions religioses.
També es va presentar la Declaració al President
de la 63ª Assemblea General de Nacions Unides,
Miguel d’Escoto Brokman, en una reunió a Nova
York el 29 de setembre de 2008. El pare d’Escoto,
conegut pel seu destacat paper en el
desenvolupament d’una església i una teologia
propera als més desvalguts, va rebre amb gran
interès la Declaració de Montserrat, en especial en
el context dels importants debats que al voltant del
diàleg intercultural i interreligiós està duent a
terme aquest òrgan de Nacions Unides des del
2007.

Un altre espai on la Declaració ha estat motiu de debat ha estat el
Fòrum Públic Mundial que en la seva sisena reunió plenària, i sota el
tema “Diàleg entre Civilitzacions” es dugué a terme a l’illa de Rodes
(Grècia) del 9 al 13 d’octubre de 2008. La Fundació i la Declaració hi
foren representades per en Manuel Manonelles, que fou ponent al
panel IV sobre “Diàleg i cooperació interreligiosa”.

-Presència en la premsa convencional i electrònica
L’encontre i la presentació de la Declaració del 10 d’abril fou àmpliament coberta per la
premsa convencional audiovisual i escrita, tal i com queda constància en el dossier de
premsa que se’n va preparar2.

Igualment, la presència a la premsa i mitjans electrònics també ha resultat especialment
important.

Més endavant, la Declaració també ha tingut presència en mitjans més especialitzats,
com ara la revista Pace e Diritti Umani/ Peace and Human Rights
de la Universitat de Pàdua (Itàlia) o la revista Dialogal, o Vida
Nueva entre d’altres. De la tasca de la Fundació en la promoció
de la Declaració de Montserrat i de les primeres fases de
llançament del “Procés de Montserrat”, n’han resultat nous
moments de presència als mitjans.
* * *
La Fundació Cultura de Pau compta amb el suport de:

L’Oficina de Barcelona de la Fundació, també compta amb el suport de:
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Properament es podrà consultar a www.fund-culturadepaz.org/montserrat

