ACTE CENTRAL

ORGANITZACIÓ:

TAULA DE CREENCES
I CONVICCIONS

DISSABTE 16 D’ABRIL

PORTES OBERTES I VISITES GUIADES
ALS CENTRES DE CULTE DE SABADELL
De 15.30 a 20.30 h

Itinerari guiat i en autocar pels centres de culte, en el següent ordre:
- Sala del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà. C. de Nadal, 49
- Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell. C. de Domènech i Muntaner, 40
- Parròquia de Sant Jordi. C. de Francesc Casañas, 103
- Comunitat Musulmana Al-Huda. C. de Pare Fita, 40
Cal confirmar la vostra assistència i reserva de plaça a l’autocar per fer l’itinerari guiat,
fins al dijous 14 d’abril:
- trucant al telèfon 93 745 19 53
- o per correu electrònic a: iabella@ajsabadell.cat
Les places són limitades i es reservaran per ordre de petició.

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. 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 VII 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 la Taula de Creences opta per treballar
el valor de l’hospitalitat. L’hospitalitat és una virtut o qualitat que es basa en el bon tracte i l’amabilitat cap a
l’altre. A l’antiguitat, l’hospitalitat esdevenia el deure de ser amable amb els desconeguts, viatgers o persones
estrangeres. A l’actualitat, certes cultures àrabs, africanes i orientals encara mantenen la seva importància,
mentre que a les complexes societats occidentals cada dia es practica menys. I és ara, davant els importants
fluxes migratoris i la crisi humanitària de les persones refugiades, quan cal fer pedagogia del dret a l’acollida i,
de l’atenció i respecte envers a qui és diferent, així com
reivindicar el compromís amb aquest.
El valor de l’hospitalitat va inspirar la vida de Elisabeth Eidenbenz (Zurich 1913-2011), que fa fundar la
Maternitat d’Elna a fi d’ajudar les dones embarassades,
en bona part exiliades catalanes que provenien dels
camps de refugiats d’Argelers i Sant Cebrià, a salvar els
seus nounats d’una mort segura oferint un bressol amb
unes condicions òptimes per a la cura dels seus fills. La
Maternitat d’Elna va funcionar ininterrompudament des
del desembre del 1939 fins a l’abril del 1944, data en
què fou clausurada pels alemanys. Allà va salvar a 597
nadons, molts fills també de mares refugiades jueves, a
les que va preservar la seva identitat.

HI COL·LABOREN:

Acadèmia Catòlica
Alliance Française de Sabadell
Arxiprestat de Sabadell Centre i Sud
Associació Espiritual Brahma Kumaris
Associació Touba
Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós
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)
Església Evangèlica Manantial de Vida
Esglésies Evangèliques de Filadèlfia de Sabadell
Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell - FAV
Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell
Grup de Pregària Estil Taizé
Missió Evangèlica de Catalunya
Moviment Ecumènic de Sabadell
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell
Sala del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà

AMB EL SUPORT DE:

VII JORNADA DE PORTES OBERTES
ALS CENTRES DE CULTE 2016
Setmana d’actes interreligiosos
De l’11 al 16 d’abril

PER A MÉS INFORMACIÓ:
tadania
Regidoria de Drets Civils i Ciu
C. de Sant Pau, 34
Tel: 93 745 19 53
dretscivils@ajsabadell.cat
www.sabadell.cat/dretscivils
sbddretscivils
@sbddretscivils
9 a 14 h
Horari: de dilluns a divendres de

“Amb tot, tinc la satisfacció personal de que aquell lloc va ser una illa de pau enmig de l’infern.
Era com una bombolla d’oxigen necessària per a recuperar-se i continuar vivint, en altre país
potser, o altre ordre, si es tornava a casa, però per a continuar endavant en tots els casos”
Elisabeth Eidenbenz, La Maternitat d’Elna

PROGRAMA D’ACTES
DILLUNS 11 D’ABRIL
A les 13 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)

DIMARTS 12 D’ABRIL
A les 18.30 h
Casal Pere Quart (Rambla,69)

Presentació del nou web i mapa de la
diversitat de creences i conviccions de
Sabadell

Conferència “Acollir el foraster.
L’hospitalitat com a deure i actitud
espiritual”, a càrrec del doctor en Filosofia

Organitza: Ajuntament de Sabadell

DILLUNS 11 D’ABRIL
A les 20 h
Alliance Française de Sabadell (C. de Sant
Joan, 35)

Projecció de la pel·lícula Le Havre , d’Aki
Kaurismäki (Finlàndia 2011), la història de
Marcel Marx, escriptor i bohemi que acull a un
menor d’edat immigrant arribat d’Àfrica negra.
Hi col·labora: Alliance Française de Sabadell

i Teologia, Francesc Torralba, president del
Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de
la Generalitat de Catalunya.
La conferència serà presentada per Enric
Vendrell, director general d’Afers Religiosos de
la Generalitat de Catalunya i Míriam Ferràndiz,
Regidora de Drets Civils i Ciutadania de
l’Ajuntament de Sabadell.
Hi col.labora: Direcció General d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya

DIMECRES 13 D’ABRIL
A les 18.30 h
Associació Veïnal de Torreguitart (Av. de
l’Alcalde Moix, 22)

Curs sobre la llibertat de culte i
pràctica de les diverses creences i
conviccions a Sabadell, a càrrec del

doctor en Teologia i llicenciat en Història de
les Religions, Francesc Torradeflot, president
d’AUDIR. Adreçat a entitats veïnals i entitats de
culte.
Hi col·labora: Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós
(AUDIR) – Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell
(FAV)
Curs gratuït, prèvia inscripció enviant un correu electrònic
a: dretscivils@ajsasabadell.cat

DIJOUS 14 D’ABRIL
De 10 a 12 h
Casal Pere Quart (Rambla,69)

Curs sobre la diversitat religiosa, ús
de la via pública i dels equipaments
municipals
Hi col·labora: Direcció General d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya
Cal fer inscripció prèvia amb formulari de RRHH-formació

DIJOUS 20 DE MAIG
A les 18.30 h
Sala d’Actes de l’Acadèmia Catòlica (C. de
Sant Joan, 20)

Conferència-col·loqui “Els significats
del Ramadà: l’hospitalitat”, a càrrec de

Mohamed Halhoul, del Consell Islàmic Cultural
de Catalunya
Organitza: Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell

