Un dia per a l'art i la història a Sabadell

Els ciutadans visitaran el
Cementiri de Sabadell

El proper dissabte 5 de maig a les 17: 00h es celebrarà una visita guiada al Cementiri de
Sabadell com a acte central del Programa de Portes Obertes als Centres de Culte, una
iniciativa promoguda per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats Interculturals (RECI). Amb el nom
"Capvespre de Creences", aquest primer esdeveniment del programa consistirà en diferents
activitats culturals relacionades amb llocs de culte de Sabadell.
Els assistents, que podran realitzar la seva inscripció fins al 2 de maig, coneixeran en primera
persona la història i evolució d'aquest museu a l'aire lliure, joia arquitectònica i cultural de la
ciutat.
El grup recorrerà les seves zones més representatives, des de la capella, que data de 1891
i és obra de l'arquitecte espanyol Miquel Pascual i Tintorer, fins a la zona dels dissidents i
l'antiga fossa comuna, passant per diferents sepultures, panteons i mausoleus de
personatges il·lustres.
La novena edició d'aquest Programa de Portes Obertes als Centres de Culte a Sabadell es
celebrarà entre els mesos de maig i juliol. En aquesta ocasió, s'ha escollit el Diàleg
Interreligiós com a valor central, coincidint amb el centenari del naixement del filòsof i teòleg
català Raimon Panikkar.

Inscripcions:
Trucant al 93 745 19 53
Per correu electrònic dretscivils@ajsabadell.cat
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Data límit: 2 de maig de 2018

Programa complet:
•

17:00h: 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

•

19:00h: MÚSICA I ESPIRITUALITAT: Concert dels cors de les esglésies
evangèliques de Sabadell, a la plaça del Doctor Robert.

•

20:00h: TRADICIÓ I GASTRONOMIA: Preparació i degustació de te marroquí a
càrrec de dones musulmanes, al Racó del Campanar.

•

20:00h: SABADELL DES DEL CEL: Visita en grup al campanar de Sant Fèlix
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