
PORTES OBERTES 
ALS CENTRES DE CULTE

Activitats interreligioses
Març -Juliol 2018

“Me’n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno 
budista, sense haver deixat mai de ser cristià”. 

Raimon Panikkar, filòsof

Alliance Française de Sabadell
Arxiprestat de Sabadell Centre i Sud
Associació Cultural Templo de la Diosa
Associació Espiritual Brahma Kumaris
Associació Diàleg Interreligiós de Sabadell
Bisbat de Terrassa
Centre Familiar Cristià
Comunitat Bahà í de Sabadell
Comunitat Musulmana Al-Huda
Comunitat Musulmana Anasiha

AMB EL SUPORT DE: 

TAULA DE CREENCES 
I CONVICCIONS

ORGANITZACIÓ: 

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Direcció General d’Afers Religiosos

AGRAÏMENTS: 
Acadèmia Catòlica
Biblioteques Municipals de Sabadell
Federació Associacions de Veïns (FAV)

ACTE CENTRAL

CAPVESPRE  DE CREENCES
Dissabte 5 de maig

17 h 
ART I HISTÒRIA: Visita guiada al cementiri de Sabadell per descobrir el seu valor 
històric i escultòric.
 Inscripció oberta fins el 2 de maig, cal reserva prèvia:
 - trucant al telèfon 93 745 19 53
 - o per correu electrònic a: dretscivils@ajsabadell.cat

19 h 
MÚSICA I ESPIRITUALITAT: Concert dels cors de les esglésies evangèliques de 
Sabadell, a la plaça del Doctor Robert.

20 h 
TRADICIÓ I GASTRONOMIA: Preparació i degustació de te marroquí a càrrec de 
dones musulmanes, al Racó del Campanar.

20 h 
SABADELL DES DEL CEL: Visita en grup al campanar de Sant Fèlix
 Inscripció oberta fins el 2 de maig. Cal reserva prèvia:
 -  trucant al telèfon 93 745 19 53
 -  o per correu electrònic a: dretscivils@ajsabadell.cat

COL·LABORACIÓ: 

Comunitat Musulmana Ar-Risalah
Comunitat Musulmana El Saadah
Comunitat Musulmana de la Paz y la Comunicación
Església Baptista del Redemptor
Església de Crits (Anglicana)
Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies (Mormons)
Esglésies Evangèliques de Filadèlfia de Sabadell
Moviment Ecumènic de Sabadell
Sala del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà
Torra, SA Serveis funeraris



MÚSICA
PASSIÓ SEGONS SANT JOAN, de J.S. Bach
Orquestra Simfònica del Vallès
Cor Lieder Càmera
> Divendres 6 d’abril, a les 20.30 h
Teatre La Faràndula Sabadell 
(c. de la República, 33)
Venda d’entrades: 
- taquilla del teatre Principal (carrer Sant Pau, 6)
- Internet: htpps://sabadellcultura.koobin.com

TEATRE
PILAT,  de Quim Carreras
Un home que va viure un episodi excepcional 
de la història i va contribuir de forma decisiva a 
canviar el curs de la nostra civilització.
> Dissabte 7 abril, a les 22 h
Teatre Sant Vicenç (c. de Montllor i Pujal, 103)
Venda d’entrades: 
- taquilla del teatre Sant Vicenç
- Internet:  https://www.ticketea.com

XERRADA
MARTIN LUTHER KING, ACTIVISME SOCIAL 
MOGUT PER LA FE
A càrrec de Nelson Araujo, teòleg i pastor a 
l’Església Evangèlica del Garraf
> Diumenge 22 d’abril, a les 12 h 
Església Baptista del Redemptor 
(c. de Moratín, 105)

TRADICIONS
APLEC DE LA SALUT
> Dilluns 14 de maig, tot el dia 
Santuari de la Salut
(ctra. de Caldes de Montbui, km 24, C1413a)

 

PROGRAMA D’ACTES
Sabadell és una ciutat amb una llarga tradició 
històrica amb relació a la diversitat de creences 
i conviccions, on  conviuen persones, entitats, 
col·lectius, comunitats religioses o convic-
cionals heterogènies. En aquest sentit és un 
objectiu de treball la gestió d’aquesta diversitat 
de manera inclusiva amb la voluntat que, amb 
la igualtat i el respecte esdevinguin els valors 
principals en l’exercici de la llibertat religiosa.

Després de vuit edicions de la Jornada de 
Portes Obertes als centres de culte, aquest any 
presentem un nou format. El programa vol 
obrir-se i eixamplar els seus límits per deixar 
palès que l’espiritualitat és una opció de les 
persones i que s’expressa de moltes maneres. 
Hem de saber respectar la discrepància i 
entendre la diversitat que com a éssers humans 
tenim en molts camps, també en el religiós. 
Per aquest motiu presentem un itinerari 
d’activitats al voltant de les creences, que 
inclouen teatre, música, xerrades i d’altres. 

La Taula de Creences ha escollit el Diàleg 
Interreligiós, com a valor a desenvolupar 
coincidint amb el centenari del naixement de 
Raimon Panikkar. Un filòsof destacat que 
segueix la tradició de Ramon Llull en el camp 
de la reflexió intercultural i interreligiosa 
portada a terme a Catalunya. Pocs pensadors 
al món tenen una obra tan sòlida, ambiciosa i 
reconeguda en l’àmbit dels estudis sobre diàleg 

intercultural i religiós, hinduisme i budisme, 
mística i espiritualitat, filosofia, ciència i reli-
gió, mite i cultura de la pau.  Panikkar, de pare 
indi i hindú, i mare catalana i cristiana, és una 
de les veus més lúcides del pensament contem-
porani. Doctor en filosofia, ciències i teologia, 
i va exercir la docència en diverses universitats 
d’Europa, l’Índia i els Estats Units. 

XERRADES
“LAÏCITAT I LLIBERTAT RELIGIOSA”
A càrrec d’ Eduard Ibañez, director de Justícia 
i Pau
> Dimecres 23 de maig, a les 19 h
Alliance Française (c. de Sant Joan, 35)

“RAIMON PANIKKAR I L’OBRA 
INTERRELIGIOSA”
A  càrrec d’Ignasi  Moreta, Comissari de l’Any 
Panikkar
> Dijous 31 de maig, a les 19 h
Biblioteca Vapor Badia 
(c. de les Tres Creus, 127-129)

TRADICIONS
IFTARS
La comunitat musulmana ens convida a 
compartir l’Iftar (moment del dia en què, 
coincidint amb la posta de sol, es trenca el 
dejuni observat durant el Ramadà).  

- IFTAR POPULAR AL SUD
> Dissabte 9 de juny, de 20.30 a 22.30 h
Plaça de Picasso
Oratoris musulmans Al-Huda i la Paz y la 
Comunicación

-IFTAR A L’ORATORI MUSULMÀ AR-RISSALAH 
(crta. de Prats de Lluçanès, 495)
> Data a concretar

LLETRES
“I HAVE A DREAM” 
Lectura del discurs de Martin Luther King, amb 
motiu del 50è aniversari del seu assassinat.
Associació Diàleg Interreligiós de Sabadell 
Moviment Ecumènic de Sabadell
> Dimarts 12 de juny, a les 19 h
Acadèmia Catòlica (c. de Sant Joan, 20)
 

MÚSICA
CONCERT DE PRIMAVERA
Coral Al·leluia
> Diumenge 17 de juny, a les 18 h
Primera Església Evangèlica Baptista de 
Sabadell (Avda. de Domènech i Montaner, 40)

150è ANIVERSARI DE LA PARRÒQUIA   
DE LA PURÍSSIMA
Concert Coral Pueri Cantores
> Dijous 12 de juliol, a les 20.45 h
Parròquia de la Puríssima (Via Massagué, 21)


