X JORNADA DE PORTES OBERTES
ALS CENTRES DE CULTE 2019
Actes interreligiosos. Abril-Novembre 2019

Un país és considerat tant més civilitzat, quan la
major saviesa i eficiència de les seves lleis impedeixen
a un home feble tornar-se massa feble i a un poderós
tornar-se també massa poderós.
Primo-Levi, escriptor, supervivent d’Auschwitz

Sabadell és una ciutat amb una llarga tradició històrica en relació a la diversitat de creences i conviccions,
on conviuen persones, entitats, col·lectius, comunitats
religioses o conviccionals heterogènies. És per això cal
tenir en compte aquesta diversitat des d’una perspectiva inclusiva, amb un tracte equitatiu i on el respecte i la
llibertat esdevinguin els valors principals i les bases per
l’exercici de la pràctica religiosa.
L’any 2019 presentem la desena edició de la Jornada
de Portes Obertes als centres de culte. Són ja 10 anys
col·laborant Ajuntament i entitats, i amb el suport de la
DGAR i la Diputació per impulsar aquesta iniciativa. Un
programa que esdevé una proposta d’activitats obertes
a la ciutadania en la que l’activitat central segueix amb
la línia d’ampliar la durada de les accions al llarg de l’any
i que té com activitat central el recorregut i visita a centres de culte de diverses conviccions.

Entendre la diversitat que com a éssers humans tenim
en molts aspectes, és avançar cap a una societat respectuosa i compromesa. En el moment històric actual
on Europa fa una mirada cap als totalitarismes cal recordar dues efemèrides. Primerament el centenari de
la signatura del Tractat de Versalles que va suposar la fi
definitiva de la Primera Guerra Mundial. En segon lloc el
centenari del naixement de Primo Lévi, qui esdevingué
escriptor després de viure durant una temporada a l’infern de Auswitch, durant la Segona Guerra Mundial. Més
que mai cal promocionar el valor del diàleg per damunt
de tot i també la responsabilitat que les persones tenim
envers els altres.
En aquest sentit us convidem a participar en els diferents actes inclosos en el programa que us detallem i a
que gaudiu de la riquesa que suposa la diversitat a la
nostra ciutat.

PROGRAMA D’ACTES
DISSABTE 27 ABRIL
De 16 a 20.30 h

PORTES OBERTES I VISITA GUIADA A DIVERSOS
CULTES I CONVICCIONS DE SABADELL
Punt de trobada: plaça de la Sardana. Itinerari:
- culte evangèlic - Església Filadèlfia La Perla (c. d’Andorra)
- culte catòlic - Parròquia del Sagrat Cor (av. de Matadepera)
- culte musulmà - Oratori Musulmà de la Comunitat El Saadah (c. de
Cuba, 9, Can Feu)
- culte pagà - Templo de la Diosa (centre cívic de Can Balsach-Creu Alta)
Cal inscripció prèvia, fins al dijous 25 d’abril, a:
- tel. 93 745 19 53
- dretscivils@ajsabadell.cat
Les places són limitades i es reservaran per ordre de petició.

ACTIVITATS INTERRELIGIOSES
Dijous 25 d’abril, a les 18 h
TROBADA del Moviment Ecumènic
de Catalunya a Sabadell
Acadèmia Catòlica , c. de Sant Joan, 20
(assistència amb invitació)
Dissabte 4 de maig
> 16.30 h
XERRADA sobre ritus funeraris i
enterraments, a càrrec de Francesc
Torradeflot, d’AUDIR
Capella del Cementiri de Sabadell
> 17.30h
VISITA GUIADA AL CEMENTIRI DE
SABADELL per descobrir el seu valor
històric i artístic
Cal inscripció prèvia, fins al 2 de maig, a:
- tel. 93 745 19 53
- dretscivils@ajsabadell.cat

Dissabte 1 de juny, a les 20 h
IFTAR POPULAR AL SUD
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)
Granja del Pas, c. de Leonardo da Vinci,
s/n

DISSABTE 5 D’OCTUBRE

AL NOVEMBRE

Visita guiada al campanar de
Sant Fèlix i degustació de pastes
i tes marroquins.

PARTICIPACIÓ EN
LA XVI MOSTRA DE
CINEMA ESPIRITUAL DE
CATALUNYA

MESCLA’T

A concretar projeccions i dates.

ORGANITZACIÓ:

TAULA DE CREENCES
I CONVICCIONS
COL·LABORACIÓ:

Arxiprestat de Sabadell Centre i Sud
Associació Cultural Templo de la Diosa
Associació Espiritual Brahma Kumaris
Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós (AUDIR)
Associació Diàleg Interrreligiós de Sabadell
Bisbat de Terrassa
Centre Familiar Cristià – Església de la Resurrecció
Comunitat Bahà’í de Sabadell
Comunitat Musulmana Al-Huda
Comunitat Musulmana Anasiha
Comunitat Musulmana Ar-Risalah
Comunitat Musulmana El Saadah
Església Baptista El Redemptor
Església de Crist (Anglicana)
Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies (Mormons)
Esglésies Evangèliques de Filadèlfia de Sabadell
Grup de Pregària Estil Taizé
Moviment Ecumènic de Sabadell
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell
Sala del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà

AMB EL SUPORT DE:
Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Direcció General d’Afers Religiosos

AGRAÏMENTS:

Serveis Funeraris Torra SA
Museu d’Història de Sabadell
Cinemes Imperial
PER A MÉS INFORMACIÓ:
ere
ido
Reg ria de Drets Civils i Gèn
C. de Sant Pau, 34
Tel: 93 745 19 53
dretscivils@ajsabadell.cat
web.sabadell.cat/dretscivils

