
Diàleg Vivencial 

Taller sobre l’aprenentatge dialògic 

 

Motivació 

Moltes de les societats actuals semblen caracteritzar-se per un doble fenomen. D'una banda emergeix una 

creixent sensibilitat per la diversitat i per la pròpia identitat, tant individual com grupal, que per moments 

pot arribar a posicions extremes com el fonamentalisme o l'esperit sectari. D'altra banda augmenta la 

consciència planetària de sentir-se membres d'una casa comuna que fa brollar una profund anhel per la 

fraternitat universal. Considerem que davant d'aquestes grans tendències és fonamental desenvolupar un 

renovat aprenentatge entorn a un diàleg vivencial i quotidià, un diàleg obert a tots i totes per tal de poder 

donar la nostra aportació al món. 

Objectiu general 

 Crear les condicions per afavorir una exercitació d'un diàleg vivencial entorn a temàtiques actuals i 

amb l'aportació d'algunes clarificacions i orientacions entorn al diàleg.  

Objectius específics  

 Identificar diverses actituds humanes que permetin el creixement personal cap a l'orientació 

existencial i fonamental del diàleg, irrigant  tota la quotidianitat. 

 Formar-se al diàleg, des de l'experiència i reflexió, per promoure-ho en diversos àmbits de la vida 

ciutadana, tant social com cultural i espiritual, per aportar una renovació de les nostres ciutats 

(ciutats noves) des d'una ciutadania exercida en clau de diàleg. 

 Presentar una cartografia per al diàleg que podria ajudar a reconèixer i recórrer els variats camins 

del diàleg en les societats del segle XXI. La cartografia no és la realitat però, com tot mapa, ofereix 

una representació que orienta i permet conèixer una porció de territori. 

Destinataris 

Tota persona major de 18 anys, que vulgui assumir el repte de ser una persona dialogant per viure per la 

fraternitat universal des del seu context sociocultural, ambient quotidià i condició personal. 

Desenvolupament del taller 

El taller d'un dia i mig estarà articulat principalment per dos blocs:  

1) Una reflexió central, Equipatge per aventurar-se a dialogar, en què es presenten algunes eines 

concretes per a dialogar. 

2) Quatre espais de diàleg vivencial, en què no es presenta una reflexió sobre la temàtica sinó més bé 

que es creen les condicions on exercitar el diàleg en un grup entre 7 i 10 persones. També hi haurà 

moments de reflexió personal i posada en comú. 

Programa en línees generals 

 Dissabte Diumenge 

 

Al matí 

- Autorreflexió sobre la meva 

manera de dialogar 

- Presentació de la reflexió central 

- Posada en comú dels espais de diàleg vivencial 

- Propostes i aplicacions del diàleg vivencial 

- Conclusió final 

A la tarda - Primer espai de diàleg vivencial 

- Segon espai de diàleg vivencial 

Després 

de sopar 

Cine fòrum 

 


