
 

   

 

Pacte Manresa 2022: 
Un Pacte Global Multireligiós i Multisectorial per a la Creació de 

Ciutats Resilients, Sostenibles, Segures i Inclusives  
 

Membres de comunitats de creients de tot el món, inclosos representants de tradicions espirituals 
indígenes, juntament amb acadèmics experts en canvi climàtic i representants de l'Ajuntament de 

Manresa, ens hem aplegat del 27 al 30 de novembre de 2022 a Manresa per celebrar el fòrum Cruïlla: 
Una Resposta Intergeneracional Multireligiosa a la Crisi Social i Ambiental , que ha propiciat 

un moviment intergeneracional multireligiós i multisectorial en pro de ciutats inclusives, segures, 
resilients i sostenibles (ODS 11) organitzat per Religions for Peace, l'Ajuntament de Manresa i Religions 

for Peace Spain. 
  

El Pacte Manresa 2022 és el resultat d'un viatge que va començar amb la Conferència del Consell 
Mundial de Líders Religiosos sobre Fe i Diplomàcia: Generacions en Diàleg, que va tenir lloc 

a Lindau i que va fer palès el poder de la col·laboració multireligiosa i intergeneracional. El viatge va 
seguir amb l'acte Estima i Respecta la Terra: Col·laboració Multireligiosa per Fer Front a la 
Crisi Climàtica, que va tenir lloc amb motiu del Dia de la Terra, i amb l'acte paral·lel de la COP27  
Transformar l'Ambició en Realitat amb Respostes Ètiques, Intergeneracionals i 
Multisectorials a les Crisis Climàtiques. 
 

Per honorar sant Ignasi de Loiola, un peregrí que va estar-se un temps a Manresa ara fa 500 anys i que 
va ensenyar el poder de la transformació interior, junts hem fet a peu un tram del Camí Ignasià. 

Aquesta experiència de peregrinació multireligiosa ens ha permès aturar-nos col·lectivament i 
contemplar el món que tenim al nostre voltant i el lloc que hi ocupem. Ha servit per recordar la 

invitació de sant Ignasi a emprendre un procés de creixement personal i a viure en pau i unitat. A 
Manresa, al llarg de tres dies de trobades, debats, reflexions i tallers hem entès junts i de manera 

transformativa la urgència espiritual de tenir cura de la nostra casa comuna, la Terra, que pateix des de 
fa temps i alhora és aliment i sosteniment per a tots els éssers humans, per a tots els éssers sensibles i 

per a tota la comunitat de vida. Com a seguidors de diferents tradicions, creences i pràctiques, 
compartim el Pacte de Manresa com una nova visió per viure en harmonia entre nosaltres i amb la 

Terra.  
  

Estem en una cruïlla. El canvi climàtic alimenta les crisis socials i mediambientals que afecten les 
ciutats en què viu la majoria de la població mundial, inclosos els refugiats i els desplaçats a causa dels 

efectes del canvi climàtic. Hem de crear ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles que puguin 
pal·liar els efectes de les crisis socials i mediambientals que repercuteixen en tothom, especialment en 

els més vulnerables.  
  

La complexitat de la crisi climàtica i els seus efectes fan necessari un enfocament multisectorial, 
interreligiós, intergeneracional i amb perspectiva de gènere. Per a assolir-lo haurem de transformar les 

perspectives que tenim del medi ambient i comprovar si el nostre estil de vida és coherent amb un 
medi ambient sostenible. Motivats pels principis ètics i els ensenyaments de les nostres rel igions i pel 

lideratge cooperatiu i visionari, reconeixem el paper clau que tenen els actors religiosos locals i globals, 
inclosos els líders religiosos, els homes, les dones i els joves, com a agents compromesos amb la 

transformació. 



 

   

 

  

Els efectes de la crisi climàtica en els joves són especialment greus perquè aquesta generació heretarà 
un planeta assolat per desafiaments i injustícies socioeconòmiques i mediambientals. Reconeixem el 

valor crucial del lideratge dels joves com a part d'una resposta global a la crisi climàtica, i ens 
comprometem a caminar braç a braç amb els líders joves que ens permetran treballar en el present per 

construir un futur millor.  
  

Com a procés de transformació, ens comprometem a:  
 

 Continuar aquest treball transformatiu, solidàriament, cadascú de nosaltres, molt més enllà 

d'aquesta trobada, des de les nostres respectives comunitats, regions i països.  

 Garantir més intercanvis intergeneracionals, interreligiosos i multisectorials que generin 

avenços en l'àmbit social i d'innovació per abordar la desigualtat i la discriminació i que, així, 
totes les comunitats puguin prosperar sobre la base de la justícia i la igualtat en ciutats 

inclusives, segures, resilients i sostenibles. 

 Reflexionar sobre el nostre consum personal i comunitari i sobre com les nostres accions 
personals i col·lectives poden ajudar a pal·liar la contaminació i el canvi climàtic i crear 

espais més humans a les ciutats.  

 Difondre la idea que els recursos naturals són finits, que cal equilibrar les accions per 

protegir el medi ambient amb les dinàmiques del mercat, que tenir més no sempre és millor i 
que sense pau al nostre cor no hi pot haver una ecologia transformativa integral.  

 Mantenir contacte amb diferents mitjans de comunicació i altres agents socials per fomentar 

la difusió d'informació basada en proves, veraç i justa sobre els efectes del canvi climàtic i 

ajudar a passar a estils de vida conscients i responsables.  

 Treballar amb els governs nacionals i locals, inclosos els municipals, amb un enfocament 
multisectorial per assolir compromisos establerts a nivell nacional.  

  
En vista d'aquests compromisos, propugnem les accions següents:  

 

 Dur a terme cada any a les nostres ciutats accions per millorar el clima.  

 La participació inclusiva de ciutadans i membres de les comunitats en el desenvolupament 

d'infraestructures sostenibles a les ciutats. 

 Implementar projectes holístics que promoguin i protegeixin la salut i el benestar de tota vida 

basant-se en els valors de la justícia, la inclusió i la responsabilitat ecològica integral.  

 Publicar sobre l'impacte desproporcionat del canvi climàtic en comunitats d'arreu del món i 
sensibilitzar la població sobre aquesta qüestió. 

 Incorporar material d'educació mediambiental als centres educatius religiosos. 

 Crear un espai virtual multireligiós, multisectorial, intergeneracional i amb perspectiva de 

gènere per compartir millors pràctiques i informació que permetin crear societats més 
inclusives, sostenibles i segures.  

 
I com a mostra de reconeixement mutu, el 30 de novembre de 2022 signem el Pacte Manresa 2022 

amb les persones i institucions següents, connectats amb la "Mare Terra" i en comunió amb la resta 

d'éssers.  

 



 

   

 

Firma: 

 
 

Il·lm. Sr. Marc Aloy i Guàrdia 
Alcalde de Manresa 

Firma: 

 
 

Prof. Azza Karam 
Secretària General de Religions for Peace 

 


