
HI COL·LABORA: 
Associació Espiritual Brahma Kumaris
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
Comunitat Musulmana La Paz y la Comunicación
Església Adventista del Setè Dia
Església Baptista El Redemptor
Església de Crist (Anglicana)
Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies 
(Mormons)
Església de la Santíssima Trinitat
Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell
Grup de Lliure Pensament
Grup de Pregària Estil Taizé
Missió Evangèlica de Catalunya
Moviment Ecumènic de Sabadell
Parròquia de Sant Antoni de Pàdua (Can Rull)
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell
Sala del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà

AMB EL SUPORT DE: 

AGRAÏMENTS A: 

Sabadell és una ciutat amb una llarga tradició històrica en relació amb la diversitat de creences 
i conviccions, on conviuen persones, entitats, col·lectius, comunitats religioses o conviccionals 
heterogènies. En aquest sentit, és un objectiu de treball la gestió d’aquesta diversitat de manera 
inclusiva amb la voluntat que la igualtat i el respecte esdevinguin els valors principals en l’exercici 
de la llibertat religiosa.
Una mostra d’aquest treball és el present programa de la V Jornada de Portes Obertes als 
Centres de Culte, un programa elaborat coordinadament entre l’Ajuntament de Sabadell i 
la Taula de Creences i Conviccions, en la qual participen les comunitats diverses de la ciutat. 
Enguany optem per promoure especialment en el programa el valor del RESPECTE del Pacte pels 
Valors de la Convivència, com a element que ens convida a ser amables, a dialogar, a comunicar-
nos, a comprendre’ns mútuament d’una manera activa que ens permeti establir vincles que 
enforteixin la convivència. 

DIMARTS 1 D’ABRIL
De 10 a 14 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69) 
Curs sobre Gestió de la Diversitat 
religiosa en el món local, a càrrec 
de tècnics de la Direcció General d’Afers 
Religiosos, destinat a personal municipal.
Organització: Ajuntament de Sabadell – Direcció 
General d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya

Prèvia inscripció.

DIMECRES 2 D’ABRIL
19 h
Museu d’Història de Sabadell 
(c. de Sant Antoni, 13)

I Pregària conjunta de les religions 
de Sabadell “Per la Humanitat que 
sofreix”
Organització: Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell

DIJOUS 3 D’ABRIL
19 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)

Conferència “La diversitat religiosa 
en les societats obertes”, a càrrec del 
doctor en Filosofia Francesc Torralba, 
president del Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa de la Generalitat de 
Catalunya
Organització: Ajuntament de Sabadell – Direcció 
General d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya

DIVENDRES 4 D’ABRIL
19 h
Església de Crist (Anglicana) 
(c. del Sol, 208)

Concert per la Pau i el Respecte
Organització: Església de Crist (Anglicana)

DIUMENGE 6 D’ABRIL 
12 h
Església Baptista El Redemptor
(c. de Moratín, 105)

Celebració del “Dia de la Bíblia”, amb 
una reflexió titulada “La Bíblia: un 
sol llibre, moltes lectures”, a càrrec de 
Rubén Simarro, membre del Consell de la 
Societat Bíblica de Espanya
Organització: Església Baptista El Redemptor

PROGRAMA D’ACTES

V JORNADA DE 
PORTES OBERTES ALS 
CENTRES DE CULTE 2014
Setmana d’actes interreligiosos
De l’1 al 6 d’abril

SABADELL CIUTAT DE VALORS

Hem d’aprendre a viure i conviure d’una manera lliure de rumors i 
prejudicis, veient en els altres la bondat  i la riquesa humana, sense 
tenir por de la diferència i convençuts que només col·laborant podrem 
contribuir a una societat més equitativa i justa. Un exemple clar 
d’aquest principi ha estat Nelson Mandela, Madiba, a qui aquest 
programa vol brindar un record i reconeixement. Mandela ha estat 
un dels arquitectes de la unió dels pobles, superant la discriminació, 
la violència i la rancúnia amb reconciliació i respecte. Ha estat i serà 
una de les figures públiques més respectades del món, combinant la 
seva imatge de popularitat amb un infrangible missatge de llibertat, 
d’igualtat, de respecte i de lluita pels drets humans.

TAULA DE CREENCES 
I CONVICCIONS

ORGANITZACIÓ: 

Ningú neix odiant una altra 
persona pel color de la seva pell, 
o pel seu origen o per la seva 
religió. La gent aprèn a odiar i, 
si poden odiar, també se’ls pot 
ensenyar a estimar, l’amor arriba 
més naturalment al cor humà 
que el seu contrari.

Nelson Mandela (1918-2013)

“Ser lliure no és només alliberar-se de les pròpies cadenes, sinó viure d’una forma 
que respecti i millori la llibertat dels altres”    Nelson Mandela

DISSABTE 5 D’ABRIL

PORTES OBERTES I VISITES GUIADES
ALS CENTRES DE CULTE DE SABADELL

De 10 a 13 h
Visites a la Sala del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà
(rda. de Ponent, 162-164)

De 15.30 a 20.30 h
Itinerari guiat i en autocar pels centres de culte, en el següent ordre: 
- Parròquia de Sant Antoni de Pàdua (Can Rull). C. de Larra, 67
- Oratori musulmà de la Comunitat El Saadah. C. de Cuba, 9 (Can Feu)
- Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (Mormons). C. de Primo Levi, 
1 (Castellarnau)
- Associació Espiritual Brahma Kumaris. C. de Gambús, 1. La Capella

Cal confirmar l’assistència i reserva de plaça a l’autocar per fer l’itinerari conjunt 
de la tarda, trucant al telèfon 93 745 19 53, fins al dijous 3 d’abril
Les places són limitades i es reservaran per ordre de petició.

ACTE CENTRAL

PER A MÉS INFORMACIÓ: 

Regidoria de Drets Civils i Ciutadania

C. de Sant Pau, 34
Tel. 93 745 19 53

A/e: convivencia@ajsabadell.cat

http://www.sabadell.cat/ca/dretscivils


