TROBADA DE DIÀLEG
Sessions els divendres de les 19.30 a les 21.30 h
o sortides els dissabtes tot el dia

COORDINADORS:
M. Àngels Capellas
e-mail: angelsca@infonegocio.com
Jordi Illa
e-mail: info@grupdedialeg.org

DATES TROBADA DIÀLEG
· 11 d’octubre
· 18-20 d’octubre - trobada internacional a Itàlia
· 22 de novembre
· 17 de gener
· 21 de febrer
· 28 de març - sortida i diàleg
· 6 de juny - jornada de cloenda a Castell d’Aro

EL DIÀLEG

INSTRUMENT DE FRATERNITAT
CAMINADES AMB CAUSA
Excursions obertes a tothom on podem posar en
pràctica el nostre diàleg alhora que reflexionarem
i tractarem de ser actius en la causa proposada

COORDINADORS de les Caminades:
Carles Pedragosa
Mòbil: 629 327 989
e-mail: cpedragosa@ecomon.cat
Rafa Gomez
Mòbil: 610 545 115
e-mail:rafaelgomez099@gmail.com

Amics de conviccions diverses

2019-20

DATES CAMINADES AMB CAUSA
· 19 d’octubre
· 29 de febrer
· 3-9 de maig - camí de Sant Jaume
· 30 de maig

EL DIÀLEG

INSTRUMENT DE FRATERNITAT
Amics de conviccions diverses
Connecta amb nosaltres:
info@grupdedialeg.org
www.focolars.org

www.grupdedialeg.org

EL DIÀLEG

INSTRUMENT DE FRATERNITAT
Amics de conviccions diverses

El món d’avui, necessita espais de diàleg que facilitin el tractar temes, conviccions i
pensaments en clau oberta i positiva. Es fa cada cop més necessari saber què fer davant
d’actituds o converses que només porten a afavorir prejudicis, enfrontaments i exclusió.

Des de fa alguns anys, a Barcelona i també a d’altres ciutats del món, s’han constituït grups
de persones amb diversos orígens i creences, però amb el mateix objectiu: un diàleg
profund basat en l’estima i el respecte vers l’altre.
Tothom que hi participa experimenta la unitat en la diversitat i visualitza els beneficis de la
fraternitat universal.
El grup de diàleg és una escola de comunicació i vida, inspirada en l’experiència del
Moviment dels Focolars, que obre la porta cap a una societat més comprensiva i
tolerant. N’hi ha prou de voler-hi ser i d’assumir els objectius i característiques que fan
possible un diàleg autèntic per veure – com en un petit laboratori – que un altre món és
possible.

ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DEL DIÀLEG
· És un diàleg profund, hem de donar i rebre
· Es fonamenta en l’estimació envers l’altre. S’ofereix i s’acull.

TEMES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Viure la pròpia malaltia.
La violència: per què?
Com llegir les noticies?
Sóc racista?
Aprofitar el temps
L’art, es necessari per viure?
Hi ha vida després de la vida?
Feminisme avui.
La por, els temors de la nostra vida.

MÈTODE
Aquests temes els prepararan i els presentaran dos participants del
grup que intentaran reforçar els objectius i les característiques
d’aquesta escola de diàleg. Sempre que sigui possible, s’oferiran
les eines per portar a la pràctica les conclusions dialogades.
El contingut integrarà idees i experiències viscudes.

· Es manté la pròpia identitat, però amb obertura i respecte per la identitat de l’altre.
· S’actua d’acord amb la pròpia consciència. Es busca el que uneix, el positiu,
els valors universals.
· Genera la fraternitat universal i dóna testimoni que la unitat és possible.

Avancem en el diàleg en la mesura en què el construïm junts.
EL DIÀLEG

INSTRUMENT DE FRATERNITAT
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