Vull col·laborar amb La Salut:
Amb una aportació

Mensual

Trimestral de:

10€

20€

30€

..........€

Amb una aportació única de: ....................€
En aquest moment només puc ser simpatitzant, disposat a col·laborar, peró no econòmicament.
Forma de pagament:
Transfarència bancaria a favor de Fundació Mare de Déu de La Salut.
Banc de Sabadell 0081 7090 31 0001113314
Domiliació bancaria
Titular del comte: ............................................Nº..............................................
Dades personals:
Nom i cognom:..................................................................................................................
Adreça: ...........................................nº............CP.................Població................................
DNI:..............................Telf:.................................Email:....................................................

Jo
també vull
ser amic
de la Salut!

*Les donacions fetes a fundacions desgraven un 25% del IRPF en el cas de les persones físiques i un 35% de l’Impost de Societats en el cas de les persones jurídiques.
Posem en el seu coneixement que les dades que voluntàriament ens cedeixi seran incorporades a la base de dades general de la Fundació a fi i efecte de poder-lo
mantenir informat de les nostres activitats. Si vol accedir-hi, oposar-s’hi, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, pot adreçar-se per escrit a Fundació Mare de Déu de La
Salut – Dpt. de Comunicació. C/ de la Rosa, 15. 08201 Sabadell (Barcelona).

Direcció
Barcelona

...el Santuari de la Salut!

Santuari Salut Sabadell

Segueix-nos!
Segueix-nos!

AUTOPISTA
C-58

Santuari Salut Sabadell

Sortida:
Sabadell Sud

Direcció
Barberar del Vallès
Sortida:
Sabadell Centre
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Direcció
Matadepera

SANTUARI
DE LA MARE DE DÉU
DE LA SALUT

VIA

SABADELL

Direcció
Caldes

Santuari de la Mare de Déu de la Salut.
Ctra. de Caldes C-1413. Km. 24 08202 SABADELL
Coordenades GPS: 41.56269, 2.123299

Com arribar-hi?
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La tradició

Fa molt de temps, quan les guerres i pestes commovien els pobles del Vallès a l’Edat
Mitjana, hi havia una ermita als afores de Sabadell on els malalts anaven a passar
quarantena. Diu la tradició que un dia l'ermità va anar a buscar aigua al torrent de
Canyameres, com feia de costum, i va trobar entre les bardisses una petita imatge de
la Mare de Déu amb l'Infant Jesús. La va col•locar devotament a un costat de l'ermita
de Sant Iscle i Santa Victòria i allà fou originàriament objecte de culte per part dels
vilatans dels pobles propers.
La devoció a la petita imatge va créixer tant que ja en el segle XVII l’ermita va passar
a dir-se de la Mare de Déu de la Font de la Salut. El 1697 Consell de la
Vila de Sabadell designà la Salut com a patrona de la ciutat.
Avui, la Salut continua essent un punt de referència per a tots els vallesans, i des de
2008 és també la patrona del Bisbat de Terrassa.
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L’entorn
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La Salut és un santuari de la Mare de Déu
situat en el cor del Vallès, envoltat d’un
entorn natural privilegiat per a passar
estones agradables, amb possibilitats per
a tots els gustos.

L’església, amb el seu campanar
Modernista, acull en el seu interior
pintures d’Antoni Vila-Arrufat, vitralls i
sotarrelleus que acompanyen una imatge
de la Verge d’una extraordinària bellesa.
L’espiritualitat es viu en les
celebracions, aplecs i romiatges, i també
en la pregària recollida i silenciosa.
L’ofrena d’espelmes és l’expresió
material de les peticions dirigides a la
Mare de Déu per a obtenir gràcies en les
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La Salut per a tothom!
moltes necessitats materials i espirituals.

L’hostatgeria, antic edifici restaurat,

permet acollir reunions i activitats de
grups en un entorn de pau propici a la
reflexió.

El bosc, la Font, les esplanades lliures

de soroll i contaminació permeten gaudir
de la natura i acullen trobades familiars,
aplecs d’escoles, concursos de cant
d’ocells i esdeveniments associatius i
culturals. Hi ha més de 100

recorreguts de bicicleta i rutes
per anar a peu des de La Salut i fins a

La Salut: Matadepera, Togores, can Deu, i
molts d’altres indrets

ru
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Amics de la Salut

Cuidem la nostra Salut!
Els d’Amics de la Salut volem contribuir a cuidar la nostra Salut: el santuari de la
nostra Patrona i el seu entorn. Gràcies a la teva aportació es podrà
mantenir i conservar aquesta joia patrimonial, cultural, religiosa i de natura.
Els donatius dels Amics de la Salut són administrats per la Fundació de la Mare
de Déu de La Salut i permeten la desgravació fiscal de les quantitats aportades. Si
no pots o no vols fer cap aportació, pots col.laborar com a voluntari; la teva
amistat també ens ajuda a donar a coneixer la Salut per tot arreu.

Omple la butlleta adjunta, o fes-ho a través del web:
www.santuarisalutsabadell.es
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