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BLOC-7 LA DIVERSITAT RELIGIOSA I EL FET MIGRATORI A SABADELL 

6.1  INTRODUCCIÓ 

Si es fes cas dels tòpics que circulen tot sovint pel carrer, un dels elements que acostuma a 

anar intrínsecament lligat al fenomen de la immigració és el de la religió. Els mitjans de 

comunicació, els partits polítics, i d’altres agents del món social, han ofert molt sovint una 

visió segons la qual, la immigració ha portat de nou la religió a Catalunya, o millor dit, ha 

portat noves i diverses confessions religioses, algunes d’elles percebudes com a conflictives i 

que són vistes amb recel per bona part de la població autòctona. 

Aquesta percepció de l’augment de diverses religions xoca amb una societat catalana de 

tradició catòlica, però que en els darrers 30 o 40 anys ha viscut un procés de secularització1 

molt notable i, que ha portat Catalunya a ser una de les nacions més secularitzades de l’Estat 

espanyol i també d’Europa. En certa mesura, es produeix una contradicció entre una societat 

secularitzada i l’augment de la diversitat religiosa en els darrers temps.  

No obstant, mentre que la secularització al vell continent s’ha donat a través d’un procés 

gradual que ha durat més d’un segle, a Catalunya aquest fenomen es va donar de manera 

molt més intensiva a partir dels anys 70 i 80 del segle passat. Segons explica Maria del Mar 

Griera (2007:2) membre del Departament d’Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

És important posar de manifest que en el marc europeu el procés de secularització català és 

excepcional pel fet que es produeix amb força dècades de retard respecte a Europa. Un retard 

                                                                 
1El procés de secularització entès com a sinònim del descens de la pertinença i la pràctica a la religió institucionalitzada. 
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que és directament atribuïble al paper de la dictadura franquista. És a dir, la Dictadura i el rol 

que hi jugà l’Església aconseguiren mantenir en standby durant més de trenta anys un procés 

que a Catalunya ja s’havia iniciat a finals del s.XIX2.  

En aquest sentit, i tal i com recullen Jaumandreu i Obradors (1999) en el seu estudi sobre 

l’Església a Sabadell, 

L’herència del nacionalcatolicisme, (...) fóra un dels factors explicatius de la pèrdua de poder de 

la institució eclesiàstica catòlica en el nostre context immediat. Així, l’anticlericalisme i el 

laïcisme actuals, professats per amplis sectors de la societat, podrien ser llegits en clau de 

rebuig vers una religió establerta que s’havia edificat, durant dècades, com a braç del poder 

fàctic del moment3. 

Aquesta especificitat catalana pel què fa a la secularització també és una diferència 

remarcable respecte el conjunt de l’estat:  

L’any 2005 un 77,3% de la població s’auto-identificava com a catòlica a l’estat espanyol mentre 

que segons l’IDESCAT aquesta xifra era del 55% a Catalunya4.  

Part d’aquesta percepció que associa la immigració amb l’augment de la diversitat religiosa 

és certa, tot i que caldria ser matisada. La immigració ha contribuït en el creixement de la 

diversitat de religiosa a Catalunya, com també a Sabadell, però no tant com la gent es pot 

arribar a pensar, ja que la diversitat religiosa és un fenomen que ja es donava al conjunt del 

país i a la ciutat abans del boom immigratori dels darrers 10 anys. No obstant, la immigració 

ha fet manifesta aquesta diversitat i ha col·laborat clarament a fer-la visible. També ha 

                                                                 
2 Griera, M (2007) “Secularització i Diversitat Religiosa a Catalunya” a Montagut, T (2007). Societat Catalana 2007. Barcelona:       
Institut d’Estudis Catalans. Pàg. 2. 
3 Jaumandreu, G. i Obradors, A. (1999). L’Església a Sabadell. Un estudi sociològic local a l’entorn de les institucionsreligioses. 
Fundació Jaume Bofill, Fundació Caixa de Sabadell. Pàg. 109. 
4  Griera (opus cit) 
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contribuït a posar el fet religiós sobre la taula des d’un àmbit més social, però també polític, 

educatiu, etc. 

6.2  CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA 

Situar la diversitat religiosa a Sabadell des d’una perspectiva històrica implica distingir entre 

tres períodes principals. El primer període se situaria des de finals del segle XIX fins a meitats 

del segle XX. En aquesta època hi ha una clara hegemonia de l’Església catòlica. Tal i com 

afirmen Jaumandreu i Obradors (1999): 

L’expansió històrica del municipi, tant des d’un punt de vista geogràfic com demogràfic i 

econòmic, es troba estretament lligada al creixement i a les minves que en certs moments ha 

experimentat l’Església catòlica5. 

Les primeres comunitats no catòliques que s’estableixen a Sabadell són les protestants, 

concretament les anglicanes i les baptistes. Aquestes comunitats arriben majoritàriament 

amb onades migratòries i s’instal·len al centre de la ciutat des d’on es van expandint cap a 

resta del municipi. Tanmateix, la relació amb la comunitat catòlica no és gens fàcil en un 

inici i, sovint, hi ha conflictes amb els veïns dels seus centres de culte, etc. En paraules de 

Jaumandreu i Obradors (1999):  

Durant dècades visqueren entre la clandestinitat i l’animadversió social, política i religiosa, però 

també gaudiren de cèlebres moments6. 

El segon període destacable és el que va de 1967 fins a finals dels anys 90 del segle passat. A 

l’any 1967 el govern franquista es veu pressionat per la comunitat internacional a aprovar la 

Llei de Llibertat Religiosa. Aquesta llei significa tant el fer visibles com el progressiu augment 

                                                                 
5    Op. Cit. Pàg. 122. 
6    Op. Cit. Pàg. 123. 
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de determinades comunitats religioses, com són diverses comunitats protestants i també els 

Testimonis de Jehovà, l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies –més coneguts com a 

mormons-, i els membres de la Fe Bahà’í. 

El darrer dels períodes és el que va des de 1998 fins al 2010. L’any 1998 es comencen a notar 

les migracions en el mapa religiós sabadellenc. Segons Griera (2007), aproximadament una 

tercera part del total de centres de culte de Sabadell s’han creat en aquest període degut a 

l’arribada de persones estrangeres. Tanmateix, aquesta població estrangera no es reparteix 

de manera equitativa entre totes les confessions religioses ja que la immensa majoria 

d’aquests centres on es concentra el col·lectiu estranger són de confessió evangèlica i, en 

menor mesura, musulmana. 

Una de les característiques d’aquestes dues confessions és que no depenen de cap autoritat 

central sinó que s’organitzen per mitjà de xarxes. En aquest sentit, és més fàcil que es puguin 

crear nous centres ja que si hi ha una comunitat que en vol crear un, no hi ha res ni ningú que 

els hi ho impedeixi, a diferència del que podria passar en el cas que es volgués obrir un 

centre de culte catòlic, donat que s’hauria de consultar amb el bisbat, etc. 

Griera (2007) destaca que aquests centres de culte tenen tres característiques principals. Per 

una banda, acompleixen més funcions de les que serien estrictament de culte. Així serveixen 

de lloc de trobada, d’espai de socialització, d’aprenentatge de l’idioma, d’assessorament 

legal, etc. Per l’altra, són llocs que acostumen a trobar-se en un estat força precari i on 

sovint es troben amb traves legals i burocràtics per obrir-los o trobar altres espais millors. 

Finalment, estem parlant de xarxes religioses transnacionals i interconnectades amb els 

respectius països d’origen. 
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6.3  LA DIVERSITAT RELIGIOSA A SABADELL EN L’ACTUALITAT 

Després d’aquesta evolució històrica de la diversitat religiosa a Sabadell, en l’actualitat es 

poden trobar diverses confessions religioses presents a la ciutat. Un dels indicadors emprats 

per analitzar aquesta diversitat i quantificar-la, emprada tant pel Centre Unesco de 

Catalunya (UNESCOCAT) com per Grup de recerca en Investigacions en Sociologia de la Religió 

(ISOR), són els centres de culte de cada confessió. En funció d’aquests espais es pot estimar 

la presència real de les diverses comunitats al territori. 

 

Figura-10. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell 
Font: UNESCOCAT 

 

Segons aquests indicadors, a Sabadell es poden trobar fins a 7 confessions religioses diferents, 

tot i que aquestes es troben representades de manera força desigual al llarg del territori. 
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6.3.1  ESGLÉSIA CATÒLICA  

Malgrat el procés de secularització descrit anteriorment, la comunitat catòlica segueix sent 

molt majoritària a la ciutat. Les característiques principals d’aquesta creença són les 

següents: 

 El catolicisme romà es distingeix per l'autoritat única que ve de Roma i que té el seu cap en el Papa, 

considerat el successor de l'apòstol Pere. 

 L'Eucaristia és el centre de la fe catòlica, i els fidels hi participen amb freqüència, especialment els 

diumenges. A més de l'eucaristia, existeixen sis sagraments més: el baptisme, la confirmació, el 

matrimoni, la penitència o reconciliació, la unció dels malalts i l'orde sacerdotal7. 

 

Figura-11. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. Església catòlica. 
Font: UNESCOCAT 

                                                                 
7 Centre Unesco Catalunya. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. 
http://mapes.unescocat.org/sabadell/cristianisme.htm Consulta: 23-12-2010. 

http://mapes.unescocat.org/sabadell/cristianisme.htm
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Aquesta confessió disposa de 20 centres de culte a la ciutat, també s’hi inclouen residències 

de religioses, escoles catòliques, ermites, etc. en total més de 40 espais. Aquests centres es 

concentren de manera força equitativa al llarg de tota la ciutat, però és força notable la seva 

presència al centre de la ciutat. 

6.3.2  CRISTIANISME EVANGÈLIC 

La següent comunitat religiosa amb més centres a la ciutat és l’evangèlica. Les 

característiques principals d’aquesta creença són les següents: 

 L'activitat religiosa fonamental dels evangèlics és la pregària i la lectura i l'estudi de la Bíblia. 

 Els membres de les esglésies evangèliques celebren el sant sopar amb pa i vi o bé most, 

especialment durant la celebració del culte dominical. 

 La celebració de Nadal i Pasqua és estesa entre moltes de les esglésies evangèliques. En canvi, no 

celebren les festivitats dedicades a la Mare de Déu ni als sants. 

 Cadascuna d'aquestes esglésies pot tenir una orientació doctrinal i una forma d'organització 

específiques8.  

                                                                 
8Centre Unesco Catalunya. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. 
http://mapes.unescocat.org/sabadell/cristianisme.htm#evangelic Consulta: 23-12-2010. 

http://mapes.unescocat.org/sabadell/cristianisme.htm#evangelic
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Figura-12. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. Cristianisme evangèlic 
Font: UNESCOCAT 

A Sabadell hi podem trobar 22 centres de culte de les diferents branques d’aquesta confessió, 

situats sobretot als barris del nord, el sud i l’oest de la ciutat. Tal i com s’ha apuntat 

anteriorment, aquesta confessió ha augmentat notablement en els darrers temps gràcies a 

l’arribada de persones estrangeres. 

6.3.3  ISLAM 

D’una manera més minoritària, es poden trobar els centres de culte musulmans o islàmics. 

Les característiques principals d’aquesta creença són les següents:  

 Al·là és considerat com a una única força (tawhid) que abasta tota l’existència i que sempre ha 

mantingut un diàleg amb la humanitat mitjançant els profetes. 

 El missatge d’Al·là a Mahoma queda recollit a l’Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans. 

 Les pràctiques bàsiques de l'islam consisteixen en respectar els anomenats pilars de la religió, que 

són cinc actes de devoció obligatoris si es vol obtenir la salvació, i la creença en els sis articles de fe. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pilars_de_l%27islam
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aqida
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 No hi ha celebració de la litúrgia ja que es considera que no hi pot haver interlocutor entre el fidel i 

Al·là. 

 L’imam és la persona encarregada de presidir i dirigir l’oració col·lectiva
9
. 

 

Figura-13. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. Islam 
Font: UNESCOCAT 

A Sabadell hi ha tres centres de culte musulmans, situats als barris amb una major presència 

de població d’origen estranger com són Can Puiggener i Torre Romeu. Aquesta confessió es 

veu nodrida principalment de persones d’origen estranger que han arribat a la ciutat als 

darrers anys. 

 

 

                                                                 
9Unescocat. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. http://mapes.unescocat.org/sabadell/islam.htm  
Consulta: 23-12-2010. 

http://mapes.unescocat.org/sabadell/islam.htm
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6.3.4  TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ 

També de manera minoritària, es poden trobar els centres de culte dels Testimonis Cristians 

de Jehovà. Les característiques principals d’aquesta creença són les següents:  

 Creuen en un únic Déu, Jehovà, però rebutgen la doctrina de la Trinitat. 

 Proclamen el retorn de Crist amb l'objectiu d'assumir el govern de la Terra. 

 El matrimoni, la família i l'educació dels fills són essencials per als membres d’aquesta religió; tenen 

un estil de vida senzill i fan una lectura literal de la Bíblia. 

 Un dels principis d’aquesta confessió religiosa és el de donar testimoni de la seva fe per ajudar el 

pròxim a conèixer la veritat per poder tenir salvació; per això practiquen el proselitisme actiu. 

 La majoria de les congregacions es reuneixen tres a vegades a la setmana als seus centres de culte 

anomenats Salons del Regne
10

. 

 

Figura-14. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. Testimonis de Jehovà Font: UNESCOCAT 

                                                                 
10 Unescocat. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell.  
http://mapes.unescocat.org/sabadell/testimonis.htm Consulta: 23-12-2010. 

http://mapes.unescocat.org/sabadell/testimonis.htm
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De la mateixa manera com passa amb els musulmans, a Sabadell hi ha tres centres de culte 

dels Testimonis de Jehovà, situats al centre, al nord i al sud de la ciutat. Aquesta confessió 

també ha vist augmentada el seu nombre de fidels gràcies a l’arribada de persones 

nouvingudes. 

6.3. 5  ESGLÉSIA DE JESUCRIST DELS SANTS DELS DARRERS DIES 

Els membres d’aquesta religió són més coneguts com a mormons i malgrat ser força 

minoritària disposa d’un centre de culte a la ciutat. Les característiques principals de les 

seves creences són: 

 Els fidels d’aquesta església es consideren cristians, però diuen no pertànyer a cap tradició ortodoxa, 

catòlica o protestant. Creuen que són l'església restaurada de l’original establerta per Jesucrist. 

 A més de la Bíblia, consideren també com a llibre canònic el Llibre de Mormó (llibre que recull la 

història de la casa d’Israel que va arribar a Amèrica l'any 600 aC.). 

 Déu, Jesucrist i l'Esperit Sant són tres persones separades que conformen la deïtat. Creuen que Déu i 

Jesucrist són personatges immortals de carn i ossos, i entenen a l'Esperit Sant com un personatge 

d'esperit. 

 Els seus fidels tenen l’obligació de pagar la desena part del seus ingressos, que permet una obra 

social important d'assistència als pobres i una activitat missionera destacada
11

. 

                                                                 
11 Unescocat. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. http://mapes.unescocat.org/sabadell/mormons.htm 
Consulta: 23-12-2010. 

http://mapes.unescocat.org/sabadell/mormons.htm
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Figura-15. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. Església de Jesucrist dels Sants 
dels Darrers Dies. Font: UNESCOCAT 

El seu únic centre de culte a la ciutat es troba al barri de Castellarnau. Aquesta confessió 

també ha augmentat el seu nombre de fidels gràcies a l’arribada de població estrangera. 

6.3.6  FE BAHÀ’Í  

La comunitat Bahà’í de Sabadell també és molt minoritària i no disposa de centre de culte 

però si d’un nucli local. Les característiques principals d’aquesta creença són les següents: 

 Els membres de la fe Bahà’í creuen en la unitat de Déu, la unitat de les religions i la unitat de la 

humanitat. Creuen que les religions del món són l'expressió gradual d'un únic pla diví. 

 Els homes i les dones són essencialment éssers espirituals. Creuen que després de la mort la 

naturalesa espiritual de l’ésser humà continua evolucionant en altres esferes de l’existència i, per 

això, l’objectiu de la vida terrenal és desenvolupar el seu vessant espiritual i totes aquelles qualitats 

que apropen a l’altra existència. 



SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010 
Anàlisi mi interpretació de les dades. Diversitat religiosa 

 

133 

 

 

 L’oració és una de les vies que es fa servir pels membres de la comunitat Bahà’í per desenvolupar el 

seu vessant espiritual. 

 Els ritus de culte es rebutgen perquè es considera que massa vegades han estat motiu de discussió i 

divisió dins de les religions. Tampoc no tenen cap persona que faci de mitjancera entre ells i Déu
12

. 

6.3.7  BRAHMAKUMARIS 

Els BrahmaKumaris són una comunitat espiritual que té la seva arrel en l’hinduisme. Malgrat 

ser una comunitat molt minoritària tenen un nucli –que no un centre de culte- a Sabadell. Les 

característiques principals d’aquesta creença són les següents: 

 BrahmaKumaris significa filles de Brahma. Juntament amb la visió al voltant de la transformació del 

món, hi ha la revelació de l’important i destacat rol de la dona en aquesta transformació com a 

professores espirituals donades les tradicionals qualitats femenines tals com la paciència, la 

tolerància l’entrega la bondat i l’amor. 

 L’Organització ajuda als individus a redescobrir i enfortir el seu propi valor i facilita un procés de 

despertar espiritual. 

 Ofereixen cursos i estudis per arribar al reconeixement dels aspectes del ser, de la relació amb Déu i 

del propòsit de la vida. 

 Els seus fidels tenen 4 principis fonamentals: estudiar, meditar, practicar i servir
13

. 

 

 

 

 

                                                                 
12    Unescocat. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell. http://mapes.unescocat.org/sabadell/bahai.htm  
Consulta: 23-12-2010. 
13   BrahmaKumarisOfficialWebsite. http://www.bkwsu.org/spain/who-we-are-spanish/faq-es Consulta: 23-12-2010. 

http://mapes.unescocat.org/sabadell/bahai.htm
http://www.bkwsu.org/spain/who-we-are-spanish/faq-es
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A mode de resum el mapa de la diversitat religiosa a la ciutat seria el següent: 

 

Gràfic 33. Distribució dels Centres de Culte a la ciutat. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Mapa de la diversitat de creences i conviccions 
de Sabadell a 1 de gener 2011. 

Segons dades del centre Centre UNESCO Catalunya, els centres de culte catòlics representen 

més del 40% del total dels centres de la ciutat. Tanmateix, els evangèlics també tenen molta 

importància. De fet, si es sumen les diverses branques existents a la ciutat, els centres de 

culte protestants representen el 45%.  

6.4  REPTES DE FUTUR I PLURALISME RELIGIÓS 

Un cop s’ha fet l’anàlisi de la diversitat religiosa a la ciutat, queden per resoldre algunes 

qüestions interessants. Com s’ha dit anteriorment la immigració ha contribuït a fer més 

visible aquesta diversitat present a Sabadell, però això no passa amb el centres de culte. 

Molts d’ells resten invisibles i d’altres generen i han generat controvèrsia com és el cas de les 

mesquites musulmanes.  
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Segons explica Griera, els drets i els deures de la diversitat religiosa queden recollits en 

quatre documents: la Constitució Espanyola, el Concordat, la Llei de Llibertat religiosa 

7/1980 i els Acords Cooperació Minories Religioses de 1992 que l’estat va firmar amb les 

comunitats musulmanes, jueves i protestants. 

En base a aquests drets les diferents comunitats podrien obrir les seves escoles, tal i com ja 

passa de manera tradicional amb les catòliques –que estan subvencionades per l’estat 

mitjançant la concertació-, i també tindrien dret a ser enterrades en cementiris que 

s’adeqüessin a les seves creences, per posar només dos exemples que han generat i generaran 

grans debats polítics i socials. Davant d’aquests reptes el posicionament teòric de les 

administracions ha estat el del pluralisme religiós, és a dir, el d’intentar posar totes les 

confessions al mateix nivell que la catòlica. 

No obstant això, i seguint amb Jaumandreu i Obradors, la relació que s’estableix realment 

entre les diverses religions seria la següent:  

En la cúpula, i en un lloc absolutament privilegiat, tindríem la confessió majoritària per 

antonomàsia, la que disposa del major pes històric, econòmic, polític i cultural, i la que s’accepta 

socialment al nostre entorn (i a desgrat de la davallada assistencial) com la Religió: l’Església 

catòlica. Per sota d’aquesta (i en alguns aspectes assimilant-se als nuclis parroquials de la 

perifèria), els protestants de tota la vida (anglicans i baptistes), amb un important pes econòmic i 

un reconeixement social fomentat, en bona mesura, per les activitats culturals i beneficosocials 

que desenvoluparen al llarg dels anys. En el darrer estadi de la jerarquia s’englobarien la resta 

d’institucions religioses però, en especial, aquelles que indiquen una propulsió significativa i que 

han aplegat al seu si un contingent major de feligresos. Les relacions de poder interconfessionals i 

intraconfessionals es troben íntimament vinculades a l’arrelament històric del nucli i/o confessió i, 

de manera eventual, a les característiques estructurals i a l’activitat dels centres. Les confessions 

que gaudeixen d’una major acceptació són aquelles que s’instal·laren abans a la ciutat i que 

presenten un cos doctrinal i un funcionament institucional més similars als catòlics. L’existència 
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d’unes relacions de poder extremadament desiguals entre confessions obstaculitza una entesa 

efectiva entre elles. Cal tenir present que la coexistència entre denominacions diverses no és un 

indicatiu de pluralisme real, ja que una situació de pluralisme religiós es basa en la igualtat quant 

a legitimació i implica un cert grau de convivència institucional.14” 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES APORTACIONS FETES PER LES DIFERENTS 

DENOMINACIONS RELIGIOSES 

EVOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ DE LES DIFERENTS DENOMINACIONS RELIGIOSES DE SABADELL 

La informació que apareix en aquest apartat reflecteix els continguts d’un fòrum de debat al 

que van assistir membres de la comunitat laica, de l’Església de Jesucrist dels Sants dels 

Darrers Dies (també coneguts com mormons), de la comunitat musulmana, Testimonis de 

Jehovà i d’un membre del Grup de Recerca i Sociologia de la Religió que col·labora amb el 

Grup Interreligiós de Sabadell. 

ISLAM 

Quant els centres de culte, a meitats dels anys 90 n’hi havia tan sols un a la ciutat, el situat a 

Can Puiggener, i a continuació van venir els de la zona Sud i Torre Romeu per poder tenir 

espai suficient per dur a terme les oracions de divendres. En el fòrum realitzat es comenta 

que han tingut dificultats per obrir nous centres a la ciutat: 

Intentamos abrir una mezquita al final de la calle Brutau, pero hemos tenido un rechazo por parte 

de una formación política muy conocida en Catalunya. Hemos perdido 10.000 €, pero hemos 

preferido cambiar de sitio.  

                                                                 
14 Jaumandreu, G. i Obradors, A. (1999). L’Església a Sabadell. Un estudisociològic local a l’entorn de les institucionsreligioses. 
Fundació Jaume Bofill, Fundació Caixa de Sabadell. Pàg. 126 i 127. 
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En els últims tres anys aquesta confessió religiosa ha creat serveis que van més enllà dels 

pròpiament religiosos i que han nascut fruït de la situació de crisi econòmica existent: 

Con el tema de la crisis hemos intentado frenar la crisis para la gente musulmana y también la 

autóctona. Antes había pocas personas pero ahora ha subido. Diariamente tenemos personas que 

quieren ayuda económica.  

D’aquesta aportació al fòrum es pot destacar que, de forma implícita el participant associa 

persona musulmana a persona estrangera, i que els serveis que ofereixen estan oberts a 

persones autòctones i que, possiblement, no siguin musulmanes.  

Com s’ha comentat en altres apartats d’aquest informe, des d’aquest col·lectiu es té la 

percepció de que els mitjans de comunicació ajuden a reforçar prejudicis i estereotips 

negatius sobre l’Islam. 

Lo que sale en los medios de comunicación no refleja qué es el Islam. Los medios de comunicación 

mezclan el terrorismo con el Islam y esto nos hace mucho daño, cada día. 

No obstant, també s’aporta que en els darrers anys s’està treballant amb veïns i entitats com 

el centre Centre Unesco Catalunya per augmentar el coneixement mutu. 

Desde el 2005 hasta hoy, en Torre Romeu la relación con los vecinos es buena porque tuvimos 

contacto con ellos, abrimos las puertas de la mezquita a los ciudadanos, tenemos con Centre 

Unesco Catalunya las puertas abiertas como centros de culto y todo esto ayuda y afloja un  poco 

los malentendidos. 
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ESGLÉSIA DE JESUCRIST DELS SANTS DELS DARRERS DIES (TAMBÉ CONEGUTS COM MORMONS) 

L’Església està a Sabadell des de 1970 i molts dels seus integrants són de la ciutat. Els primers 

missioners d’aquesta religió van arribar després de la promulgació de la Llei de Llibertat 

Religiosa. En els darrers anys, han rebut molts membres que venen d’altres països, 

especialment sud-americans. Aquesta arribada és considerada de forma positiva, ja que 

augmenta el nombre de membres a la ciutat. 

El nostre principi cristià no pot fer diferència entre persones, ni per la seva religió, ni per raça ni 

per sexe i, evidentment dins l’església encara menys. Tothom que ve nosaltres ho considerem com 

una benedicció, en el sentit que més gent tenim aquí. 

L’església compta amb programes per ajudar a les persones a ser autosuficients que en 

aquests moments, i com en el cas de la denominació religiosa anterior, ajuden a la seva 

població immigrant quan arriben a la ciutat i tant a ells com a l’autòctona en la present 

situació de crisi econòmica. 

Els últims anys hem estat molt ocupats reben nous membres (...) En general tots s’han trobat ben 

atesos, dins el rebuig inicial que pot tenir sempre una societat quan arriba gent de fora. 

Durant els darrers anys les persones que s’han convertit a les creences religioses d’aquesta 

església tendeixen a ser persones estrangeres més que autòctons. La raó que el membre 

d’aquesta església present al fòrum esgrimeix per a que això sigui així és: 

El proselitisme ha donat més fruits amb la gent que ve de països on la religió és important, on la 

gent encara creu. 

Aquesta opinió coincideix amb el que s’ha esmentat anteriorment quant la secularització de 

la societat d’acollida i el fet que és la població estrangera la que es manifesta creient. La 
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secularització però no és vist com quelcom necessàriament negatiu, sinó com a font de 

llibertats potser menys existents en societats on la religió té un paper més preponderant. 

Jo els dic que aprofitin que aquí la dona té més llibertat i hi ha més igualtat (...) Ells venen de 

societats molt més creients (...) el concepte és potser com el d’aquí fa molts anys. 

Quant possibles formes de discriminació lligades al fet de ser persona estrangera i part 

d’aquesta denominació religiosa, la percepció és que els seus membres estrangers tenen, en 

ocasions, menys temor a dir que ho són que les persones autòctones. La raó que s’esgrimeix 

parteix també del procés de secularització seguit aquí que, en el seu extrem, contribueix a 

que ser creient sigui considerat per algunes persones com a signe de tenir una baixa formació. 

Tal i com ho van explicar en el fòrum, 

Estem en una societat que sembla que el que creu en Déu és un analfabet, o no és prou 

intel·ligent, o no sap de ciència. Per desgràcia, aquest és el missatge que la nostra societat envia 

(...) Comentaris racistes tothom en rep, en rebem nosaltres els catalans, com no n’han de rebre 

ells! 

COMUNITAT NO CONFESSIONAL  

La comunitat no confessional va estar representada pels Drapaires d’EMAUS, des d’on 

habiliten espais per a la pregària que són compartits per diverses confessions religioses. En els 

seus inicis era un espai que s’obria als pobres, sense fer una distinció especial per 

denominació religiosa. És un lloc des del que no es fa proselitisme, en el que a la vegada es 

respecta la dimensió religiosa o espiritual de la persona i en el que es procura treballar des 

d’una visió humanista que es considera per sobre de la religiosa. 

Som veïns i com a veïns compartim el destí. Si hi som és per això, per crear aquesta fraternitat 

humana que està per damunt de la religió. 
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TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ 

Dins aquesta denominació religiosa s’ha notat un increment degut a l’arribada de població 

estrangera, que prové principalment dels països del Sud i Centre Amèrica així com de països 

de l’Europa de l’Est. 

El que nosaltres fem és rebre’ls amb els braços oberts, els rebem com a germans i procurem que 

aquesta expressió sigui una realitat. 

DEMANDES DE LES DIFERENTS DENOMINACIONS RELIGIOSES A LES DIFERENTS 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

Una primera demanda que es fa des de totes les denominacions religioses és la del dret a la 

feina, tant per a les persones estrangeres que són en formen part com per a les autòctones. 

Des del col·lectiu musulmà també es demana que la població autòctona faci un esforç per 

conèixer l’Islam i no es quedi tan sols amb la versió d’aquesta religió que es fa des dels 

mitjans de comunicació. 

 Pido que la sociedad estudie el Islam... no por el profesor Google, sino por un profesor musulmán. 

Aquesta és una demanda que també es fa des de la comunitat laica, no només referida a 

conèixer l’Islam, sinó a que les persones de diferents denominacions religioses i també de 

diferents indrets es coneguin. S’indica que aquesta coneixença mútua pot contribuir a vèncer 

la por i conduir a apreciar-nos en la diferencia.  

El que fa por és la diferència. Hem de reconèixer el que tenim en comú. Hi ha uns espais públics 

que l’administració pública ha de gestionar, però hi ha molta cosa que va per la convivència, 

companys de feina, comunitats de veïns, etc. 
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Així, es demanda que l’administració pública prengui part en afavorir el coneixement mutu, i 

també s’indica que aquest coneixement ve no només per aprendre en contextos més o menys 

formalitzats, sinó quan es treballa i es fan actuacions conjuntes en temes que puguin ser 

d’interès comú. 

Com a part d’aquest procés de coneixença mútua, des del col·lectiu musulmà es considera 

important diferenciar entre religió i cultura, en el sentit de que hi ha costums que es donen 

en una determinada zona que reflecteixen el sistema de significats compartits en una cultura, 

no en una religió. 

Des de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies també es demana que els mitjans de 

comunicació facin arribar missatges menys antireligiosos a la societat, tot i que indica que les 

religions han jugat el seu paper en la imatge que tenen. 

S’han fet coses molt malament, i el cristianisme és el primer que ha fet coses molt malament (...) 

*però+ el missatge que s’està donant de les religions està equivocat i la nostra societat ho pagarà 

perquè la religió en el fons són valors i la nostra societat cada vegada en té menys. 

Des del col·lectiu musulmà es demana també el dret a ser enterrats seguint les seves 

creences religioses, i la necessitat de que l’administració pública estableixi interlocutors que 

tinguin capacitat de decisió sobre aquesta qüestió. 

APORTACIONS DE LES DIFERENTS DENOMINACIONS RELIGIOSES A LA SOCIETAT DE SABADELL 

Diferents denominacions religioses, així com la comunitat laica indiquen que la religió, i més 

concretament les persones que viuen la seva religió poden aportar molt a la societat.  Es 

comenta que potser no són aportacions que destaquin, que surtin en els diaris, sinó les del 

dia a dia, entre les què es compten per exemple l’assistència social que es fa, en el cas que 
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ens ocupa, a persones estrangeres que es troben perdudes i amb un gran xoc cultural quan 

arriben a la ciutat o el suport que reben quan es queden en situació d’atur. 

Algú que viu profundament la seva religió pot aportar molt a la societat en quant a positiu, 

perquè en general totes les religions busquen el bé de les persones (...) La societat té molt a 

guanyar dels fruits de la religió ben portada. La religió ha de fer canviar a les persones amb el dia 

a dia i persona a persona: les persones canvien les famílies, les famílies canvien els barris i això 

canvia la societat. 

Una altra de les aportacions que es considera que la religió fa és la d’oferir valors i certeses 

en un moment en què es percep que la societat els està perdent.  Per a la comunitat laica, a 

més, es creu que la fe religiosa pot ajudar a fer bons ciutadans. 

Des de la confessió musulmana s’indica que a la seva religió tenen un deure vers la societat 

que els acull. 

 El musulmà ha de ser com la pluja positiva per fer un bon paisatge. 

S’argumenta també que des d’aquesta religió es pot ajudar a viure amb la diferència sense 

fer mal a l’altre, sinó convivint-hi i contribuint amb aquesta convivència al benestar de 

tothom. 

En el primer Estat islàmic hi havia musulmans, cristians, jueus i altres persones sense creença. 

L’Islam diu que tots són ciutadans del mateix Estat. Llavors, la creença no és la moneda per a ser 

ciutadà. 
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EL TRACTE DEL FET RELIGIÓS 

Des de la comunitat laica es considera que les religions tenen dret a tenir presència pública, 

tot i que aquest és un aspecte molt delicat i en el que cal establir unes normes mínimes que 

permetin que ningú se senti marginat. 

Sobre el repartiment dels diners públics davant el fet religiós, el representant de l’Església 

dels Sants dels Darrers Dies comenta que els drets haurien de ser iguals per a tothom, sigui 

una religió majoritària o minoritària, però que el repartiment dels diners és més complicat. 

Des de la comunitat laica s’indica que la religió catòlica fa molta obra social que hauria de 

pagar l’Estat, i des del Grup Interreligiós de Sabadell es comenta que l’administració es donen 

subvencions per a obra social vinculada a la comunitat musulmana. Tant des d’aquesta 

comunitat com des de la dels Testimonis Cristians de Jehovà s’esmenta que estan 

conscienciats de que és la pròpia denominació religiosa la que ha de finançar les seves 

activitats, tot i que es pugui tenir el dret a demanar subvencions a l’administració pública. 
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EN SÍNTESI... 

El dret és fonamental per a la convivència i, en societats democràtiques com les nostres, brolla de la 
voluntat popular. Malauradament sovint el reconeixement d’un dret no significa la seva aplicació 
pràctica. La relativament nova situació de diversitat social ha palesat agressions als drets i, fins i 
tot, a les persones físiques de membres de diferents creences i conviccions minoritàries. Qualsevol 
mena d’agressió o discriminació per raó de creença o d’opinió representa una violació dels drets 
fonamentals. [...] Ens ha semblat convenient posar a la disposició de tots els ciutadans el marc 
jurídic internacional, estatal i municipal que fa referència al dret de llibertat de pensament, 
consciència i religió. El coneixement del dret, malgrat no ser suficient, és necessari i bàsic per a 
afavorir la pau i la cohesió social.15 

 És cert que la immigració ha contribuït al creixement de la diversitat religiosa, però 

aquest fenomen ja es donava abans de l’arribada d’aquesta població. La immigració ha 

posat de manifest la diversitat i ha col·laborat clarament a la seva visibilització i 

institucionalització. Per situar la diversitat religiosa a Sabadell cal distingir entre 3 

períodes principals: de finals del segle XIX fins a meitats del segle XX, de 1967 fins a finals 

dels anys 90 i de 1998 fins al 2010. És en aquest darrer període quan es comencen a notar 

les migracions en el mapa religiós sabadellenc. Aproximadament una tercera part del total 

de centres de culte de Sabadell s’han creat en aquest període degut a l’arribada de 

persones estrangeres, tot i això, la immensa majoria d’aquests centres on es concentren 

els estrangers són de confessió evangèlica i, en menor mesura, musulmana.  

 Catalunya és una de les nacions més secularitzades de l’estat i d’Europa, en aquests sentit 

es produeix una contradicció entre una societat secularitzada i l’augment de la diversitat 

                                                                 
15 Unescocat. Mapa de la diversitat de creences i conviccions de Sabadell.  
Article 18 de la Declaració Universal de Drets Humans (1948) 
Article 18 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (1976) 
Declaració sobre l’Eliminació de totes les Formes d’Intolerància i Discriminació basades en la Religió o en la Creença 1988. 
Resolució 48/128 de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre l'Eliminació de totes les Formes d'Intolerància religiosa 
(1993) 
Convenció Europea de Drets Humans (1950) 

http://mapes.unescocat.org/sabadell/legislacio_internacional.htm
http://mapes.unescocat.org/sabadell/legislacio_internacional.htm#p2
http://mapes.unescocat.org/sabadell/legislacio_internacional.htm#p3
http://mapes.unescocat.org/sabadell/legislacio_internacional.htm#p4
http://mapes.unescocat.org/sabadell/legislacio_internacional.htm#p4
http://mapes.unescocat.org/sabadell/legislacio_internacional.htm#p5


SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010 
Anàlisi mi interpretació de les dades. Diversitat religiosa 

 

145 

 

 

religiosa en els darrers temps. A Sabadell es poden trobar fins a 7 confessions religioses 

diferents, tot i que aquestes es troben representades de manera força desigual al llarg del 

territori: església catòlica, cristianisme evangèlic, Islam, Testimonis Cristians de Jehovà, 

Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (més coneguts com mormons), Fe Bahà’hí 

i Brahmakumaris. 

 Els centres de culte catòlics representen més del 40% del total dels centres de la ciutat. 

Les primeres comunitats no catòliques que s’estableixen a Sabadell són les concretament 

anglicanes i baptistes. La relació amb la comunitat catòlica no és gens fàcil en un inici i, 

sovint, hi ha conflictes amb els veïns dels seus centres de culte. 

 Si se sumen les diverses branques del cristianisme evangèlic, els seus centres de culte 

arriben al 45% del total de centres de la ciutat. 

 L’any 1967 el govern franquista es veu pressionat per la comunitat internacional a aprovar 

una Llei de Llibertat Religiosa. Aquesta llei significa la visibilització i el progressiu augment 

de determinades comunitats religioses que fins aleshores han estat a la clandestinitat. 

L’any 1998 marca l’inici d’una etapa en que es produeix un augment de la diversitat 

religiosa gràcies a l’arribada de la immigració. Els drets i els deures de la diversitat 

religiosa queden recollits en quatre documents: la Constitució Espanyola, el Concordat, la 

Llei de Llibertat religiosa 7/1980 i els  Acords Cooperació Minories Religioses de 1992 que 

l’estat va firmar amb les comunitats musulmanes, jueves i protestants. 

 Les diferents institucions religioses acompleixen funcions de culte però serveixen de lloc 

de trobada, d’espai de socialització, d’aprenentatge de l’idioma i d’assessorament legal, 

per a les persones immigrades. Els llocs de culte acostumen a trobar-se en un estat força 

precari i sovint es troben amb traves legals i burocràtiques per obrir-los o per trobar altres 

espais millors.  
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 En nombroses ocasions, les diferents denominacions religioses de Sabadell formen part de 

xarxes religioses transnacionals i interconnectades amb els respectius països d’origen. 

Aquestes comunitats religioses demanen que es faci un esforç per conèixer-les, entenent 

que la informació contrastada pot afavorir una disminució dels prejudicis existents tant en 

relació a la població immigrant que en forma part com en relació als seus seguidors i 

seguidores autòctons. 

 Com a part del procés de coneixença mútua es considera important diferenciar entre 

religió i cultura. Les diferents confessions religioses i també la comunitat aconfessional 

consideren que les persones que viuen la seva religió poden fer aportacions rellevants a la 

societat, en termes d’assistència social, d’inclusió cultural, de suport emocional i de 

fonamentació dels valors de la ciutadania activa.  


