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Totes i tots
busquem
respostes

A mesura
que sabem,
augmenten
les incògnites.

En definitiva, una jornada en què volem fer aflorar allò que, més enllà
de la diferència, totes i tots compartim: un sentir comú que ens fa
més humans i que té a veure amb el fet de fer-nos preguntes
i buscar respostes. Siguem creients, practicants, agnòstics o
ateus, la indagació i la introspecció estan a l’origen de moltes
preguntes, així com el vincle i l’amor a l’inici de moltes respostes.
Amb La Nit de les Religions es pretén donar visibilitat a aquesta
diversitat en comú en forma d’activitats participatives, mostres
culturals, conferències i diàlegs.
Perquè Sant Cugat, en la seva dimensió, no és diferent al món
divers on vivim. I posar cara a la diversitat és conèixer les persones
i comunitats del nostre entorn, reforçar el caràcter obert, plural i
tolerant del nostre municipi, i enriquir-nos de mirades personals que
ens cohesionen com a comunitat.

L’amor és
el difícil
descobriment
de què hi ha
alguna cosa
més enllà
d’un/a mateix/a
que és real.

Yaratullah
Monturiol,
musulmana,
islamòloga

La pràctica religiosa és un dret fonamental recollit a la Declaració
Universal dels Drets Humans que té a veure amb la llibertat de
pensament, consciència i religió. I un dret que es vincula amb allò
més personal i individual, però també que s’expressa col·lectivament i
construeix llaços comunitaris, de convivència o solidaritat.
És des d’aquesta perspectiva que us invitem a La Nit de les Religions.
Una jornada de celebració de drets, de diversitat i d’humanitat amb
més d’una vintena d’activitats programades on podreu conèixer
una mostra del mosaic humà de creences, conviccions i pràctiques
religioses que acull Sant Cugat.

Totes i tots busquem

No ets una
gota de
l’oceà. Ets
l’oceà sencer
contingut en
una gota.
Jalal-ad-Din
Muhàmmad
Rumi, poeta sufí

Iris Murdoch,
filòsofa

Cerquem
l’infinit en
el finit, i en
aquesta recerca
hi ha tota la
perillositat i
tota la bellesa
de la vida
humana.

Demaneu, i
us donaran;
cerqueu, i
trobareu;
truqueu, i us
obriran; perquè
qui demana,
rep; qui cerca,
troba, i a qui
truca, li obren.

Raimon
Panikkar,
filòsof, teòleg

Jesús,
Mateu 7, 7-11

Camina com
si estiguessis
besant la
terra amb els
teus peus.

No hem de
perdre mai
l’esperança.

Thích Nhất
Hạnh,
monjo budista

Arcadi Oliveres,
cristià, economista

Nit de les religions
Activitats, tallers i espais de diàleg per conèixer les
comunitats religioses i espirituals de Sant Cugat
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Programa l De dia
Al Conservatori Municipal | Pl. Victòria del Àngels, 2
Aula magna

Sala polivalent

En altres espais

Sala de cos

Locals de les entitats

Al Conservatori Municipal | Pl. Victòria del Àngels, 2
Aula magna

12 h
Acte inaugural
Amb Lola López
(antropòloga) i
Mònica Terribas

Concert
d’obertura
A càrrec de
Lídia Pujol

16 a
Reflexions sobre 17.30 h
la imatge de
Presència i
l’ésser humà
consciència
Entitat: Comunitat en moviment:
de Cristians

balla, canta,
reflexiona!

17 h

Entitat: Anitya

18 a 19 h
Espiritualitat
compartida: el
valor de l’amor
des de diferents
tradicions de
saviesa
Entitat: Grup
de Diàleg
Interreligiós de
Sant Cugat

Sala de cos

Locals de les entitats

19 a
20.15 h

19 a
20 h

18.30 a
19.30 h

La simbologia
del laberint en

Taller de
fanalets

Música de
lloança d’estil
actual. Explicació

20 a
21 h

20 a
21 h

Havdalà: litúrgia

Rua de fanalets

Concert de
gòspel fusió

Entitat: Nova
Escola Catalana
Cal inscripció a:
novaescolacatalana
@gmail.com

Entitat: Grup de
Diàleg Interreligiós Amb el grup
de Sant Cugat
Esencia de Vida
Entitat: Assemblea
Lloc: itinerant,
Cristiana Gilgal
sortida des del
Lloc: c. Orient, 74Conservatori
89, local 9

Meditació zen
(zazen)

17.30 a
18.45 h
Crisi
ecològica i
espiritualitat
Entitat: Monviu

Pregària de
Taizé

participatiu

Entitat: Grup
de Diàleg
Interreligiós de
Sant Cugat

18 a 19 h

18 a 19 h

La nena del
fanalet: conte

L’art i l’islam

representat

Edat: 3 a 10 anys
Entitat: Comunitat
de Cristians

Entitat: Dojo Zen
Sant Cugat Mushin
Lloc: pl. Pep
Ventura, local 6,
entrada per
Origen Salut

20.30 a
21.30 h

La sopa
solidària: conte

Entitat: Parròquia de
Sant Pere d’Octavià
(Reial Monestir de
Sant Cugat)
Lloc: pl. Octavià

18 a 19.30 h

Portes obertes
Entitat: Casa Àrab de la sangha
Lloc: c. Monestir, 61 de Thich Nhat
Hanh
baixos
Entitat: Comunitat
budista de
l’Interésser
Lloc: Wu wei yoga,
c. Vallès, 92

22 a 23 h
Concert de
clausura:

Burruezo & Nur
Camerata i Virginia
Joëlle
La música de les
tres cultures

Comunitats budistes
Anitya
Comunitat budista de l’Interésser
Dojo Zen Sant Cugat Mushin

Comunitats evangèliques o protestants
Assemblea Cristiana Gilgal
Missió Sant Cugat

20 a
20.30 h

17 h

La Nit de les Religions a Sant Cugat és possible
gràcies a la participació dels següents col·lectius:

Comunitat catòlica
Parròquia de Sant Pere d’Octavià (Reial Monestir de Sant Cugat)

19.30 a
20.30 h
jueva

16 h

Entitat: Centre
Islàmic del Vallès

Sala polivalent

En altres espais

diferents tradicions Entitat: Grup de
religioses
Diàleg Interreligiós de les creences
de Sant Cugat
Entitat: La flor de
Entitat: Missió Sant
vida i Espai Mira
Cugat
Lloc: c. Monestir, 44

12.45 a
13.30 h

Viure la
quotidianitat
de l’islam

Entitats

De nit

Xerrada, conferència, taula rodona.
Diàleg, espai per a la reflexió i participació amb assistents.
Activitat familiar, apte per a públic infantil.
Activitat artística, música, mostra de balls o performance.
Activitat espiritual, activitat litúrgica, meditació.
Tast, activitat gastronòmica.
Taller participatiu, activitat creativa.
Majors d’edat, activitat adreçada a majors de 18 anys.

Altres comunitats cristianes
Comunitat de Cristians
Comunitats musulmanes
Centre Islàmic del Vallès
Casa Àrab
Comunitat jueva
Nova Escola Catalana
Altres espiritualitats
Monviu
La flor de vida i Espai Mira
Entitat interreligiosa
Grup de Diàleg Interreligiós de Sant Cugat

Consulta més informació
de cada activitat a través
del codi QR:

