
 
 
La fe Bahá’í, té fixat el seu origen a Iran, l’any 1.844. A la actualitat hi ha uns sis milions de 
creients bahá’ís arreu del món, 350.000 dels quals resideixen a l’Iran. 
 
Pràcticament, des de la seva constitució com a religió, la fe bahá’í ha estat perseguida en 
aquest país. Actualment aquesta campanya d’eliminació de la Fe Bahá’í, ha tingut més ressò 
mediàtic, per l’acusació d’espionatge a favor de l’estat d’Israel, injúries contra l’Islam i 
propaganda contra el règim, formulada contra set membres d’aquesta comunitat, que porten 
empresonats des del mes de maig de l’any 2008, i que en el seu moment se’ls va negar l’accés 
a les seves famílies i a un lletrat.  
 
L’article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada, adoptada i proclamada 
per l’Assemblea General de l’ONU, en data 10 de desembre de 1.948, declaració ratificada per 
l’estat d’Iran, diu textualment: “Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i 
de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, 
individualment o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença 
per mitjà de l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança”. 
 
Per mostrar el nostre recolzament al respecte dels Drets Humans col·lectius de la comunitat 
Bahá’í o qualsevol altre col·lectiu, 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Manifestar que el respecte a la llibertat religiosa i a les creences de les persones, 
així com la possibilitat de manifestar-les tant en públic com en privat, és un dret fonamental que 
ha de garantir qualsevol estat democràtic. 
 
SEGON.- Denunciar davant de l’opinió pública qualsevol persecució i discriminació per raons 
religioses, demanant garanties processals adients per a que empresonats i acusats, així com 
d’altres persones, que puguin patir aquesta situació, tinguin dret a una defensa judicial en 
condicions i a un judici just. 
 
TERCER.- Expressar públicament la solidaritat del Consell de cooperació i d’aquesta 
corporació amb la comunitat Bahá’í en el seu sentiment de dolor envers el patiment dels seus 
companys i companyes de fe. 
 
I perquè se’n tingui coneixement i causi els efectes legals oportuns, signo el present acord, 
amb el vist-i-plau de l’Il.lm. Sr. Alcalde, a Castellar del Vallès, a vuit de gener de l’any dos deu. 
 
 
 
 
         Vist-i-plau 
LA REGIDORA DE COOPERACIÓ i SOLIDARITAT   L’ALCALDE 
 
 
 
 
 
Glòria Massagué i Casals      Ignasi Giménez Renom 


