
Diàleg 
entre 

creences

Dissabte 19 de maig, 17h. 
Debat interreligiós i filosòfic
Amb representants de l’islam, el cristianisme, 

el judaisme, el budisme i l’ateisme.
Casal de Cultura de Vallromanes



L’Ajuntament de Vallromanes organitza 
aquesta taula rodona d’acord amb el format 
que han desenvolupat l’Ernest Fibla, l’Eugènia 
Oliveras i en Brahim Yaabed amb l’objectiu 
d’analitzar la nostra polièdrica societat fona-
mentada sobre diversitats racials, ètniques, 
culturals, ideològiques i de creences religio-
ses, cercant les fórmules que ens permeten 
mantenir una harmoniosa entesa entre tots i 
totes.

PONENTS

ALBERT RIBA (ATEISME)
Graduat en Sociologia per la Universitat de Barcelona.
S’incorporà a l’entorn del Sindicat Democràtic d’Estudiants de 
la Universitat de Barcelona els anys 1965 i 66. Sindicalista 
actiu des de 1976 fins 1990.
L’any 1973 apostatà al contrastar la realitat amb els coneixe-
ments religiosos rebuts. Fundador, i actualment president, de 
l’Associació Ateus de Catalunya. 

KUTSAB JAMYANG DORJE (BUDISME)
Sergi Gómez López abans de convertir-se en un monjo budista, 
va ser professor a l’Institut Monjos Budistes Sakya Tashi Ling. 
Actualment és el Director de la Comunitat Monjos Budistes 
Sakya Tashi Ling.

Mª VICTORIA MOLINS GOMILA (CRISTIANISME)
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Central de 
Barcelona. Professora de Filosofia i Literatura. Doctora Honoris 
Causa per la Universitat Ramon Llull i Creu de Sant Jordi 2016. 
Des de 1982 va ser Directora de l’Editorial STJ. Autora de més 
de 60 llibres de temes educatius, pastorals i sobre pobresa i 
marginació, des de la seva experiència. La pel·lícula  guanyadora 
de set premis Goya Camino està basada en el seu  llibre, Alexia. 

DÍDAC P. LAGARRIGA (ISLAM)
El 2005 funda a Barcelona Oozebap, una entitat dedicada a la 
difusió d’experiències i reflexions culturals, polítiques i espiri-
tuals de l’Àfrica i l’islam i per a la promoció del diàleg intercul-
tural i interreligiós, amb la publicació de vint títols de referència. 
Ha publicat diversos llibres, entre els quals destaquen: Un islam 
visto y no visto. Hacia un respeto común (Bellaterra, 2016). A 
Fragmenta ha publicat Del teu germà musulmà. Cartes d’avui a 
Charles de Foucauld (2017).

MORIAH FERRÚS (JUDAISME)
Mestre d’Educació Especial. Llicenciada en Filologia Hebrea per 
la UB. Hazan o cantora litúrgica jueva. Presidenta de la Nova 
Escola Catalana, entitat cultural que promou el llegat jueu 
català en tots els seus àmbits.  

––
Presideix l’acte l’alcalde de Vallromanes, Il·lm. Sr. David Ricart i Miró, i par-
ticipa el Director General d’afers religiosos de la Generalitat de Catalunya, 
Il·lm Sr. Enric Vendrell i Aubach.

PRESENTA: EUGÈNIA OLIVERAS. 
MODERA: ERNEST FIBLA I BRAHIM YABEED.
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