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Grup de Diàleg

Qui som

• 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 en voler-hi 
participar i d'assumir els
objectius i característiques 
que fan possible un diàleg
autèntic, per a veure - com 
en un petit laboratori - que 
un altre món és possible.

Característiques

• És un diàleg profund, hem 
de donar i rebre. Es 
fonamenta en l'estimació 
envers l'altre. S'ofereix i 
s'acull. Es manté la pròpia 
identitat, però amb 
l'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.

A Barcelona, al món

• A Barcelona 25+ anys

• Neix a Itàlia

• Grups a tot el món 



Què volem fer aquest curs

Trobades presencials

Lloc públic

Format i horari

Cost

Un objectiu nou

Temes, ponents i altres fonts

Sense deixar de dialogar

Ponència o taula rodona + diàleg

Biblioteca: dv 19 a 20:30 / Torre Jussana: ds matí

5€ / persona (despeses d’organització com a ponents, etc.)

Veure a continuació “Què perseguim” i “A qui va dirigit” 

Veure a continuació “Eixos temàtics” i temes de “Diàleg 

ciència-fe” Ponents: per determinar. Altres fonts: llibres



https://ciutatnova.org/


Calendari

Dv 26 novembre – biblioteca Benguerel

Dv 17 desembre – biblioteca Benguerel

Ds 22 gener - Torre Jussana 

Dv 18 febrer – biblioteca Benguerel

Ds 19 març - Torre Jussana 

Dv 29 abril – biblioteca

Dv 27 maig - biblioteca

Dissabte 18 juny cloenda a Castell d’Aro



Què 
perseguim

Aprofundir en el “misteri” des de les tradicions 
religioses, la ciència, la psicologia, les 
neurociències i l’experiència vital. 

Descobrir fonts de saviesa a través del diàleg entre 
el creient i no-creient, i posar-les a l’abast de 
tothom. 

Aprofundir aquests tipus de diàleg, amplificant-lo, i 
preservar els seus fruits per que puguin servir 
d’orientació per a noves generacions.

Trencar les barreres que ens separen, que ens 
impedeixen desenvolupar-nos plenament com a 
persones, com a Humanitat, convençuts que 
podem contribuir a la construcció d’un món millor.
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A qui va dirigit

Persones que volen
formar-se i créixer en 

l’àmbit espiritual, 
segueixin o no una religió.

Persones en cerca per els
qui una religió ni el conjunt
d’elles no poden contenir

l’única veritat.

Joves i altres persones que 
es troben en un moment
vital on necessiten noves 

preguntes i respostes a les 
qüestions fonamentals.

Persones agnòstiques i 
d’altres conviccions, que 
volen construir un món 

millor.

Participants de grups de 
diàleg interreligiós i 
interconviccionals.

Apassionats de la ciència i 
altres àmbits del 

coneixement, a través dels
quals cerquen respostes a 

les qüestions més
profundes.
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Eixos temàtics

Diàleg ciència – fe

Espiritualitat, religiositat, consciència

Afrontar els reptes des de les diferents conviccions



El món, es va fer en 7 dies 
o en 13.800 milions d’anys? 

■ Gènesi

■ Veritat i realitat

■ Teologia i ciència

■ Evolució cosmològica i biològica

■ Evolució de l’Església catòlica: el cas Galileu

Diàleg ciència – fe



Què farem 
avui

■ Preguntes & comentaris sobre el nou curs

■ 11:30 Interval

■ 11:45 Llegirem el text “Parlar de Déu”

■ 12:00 Ens dividirem en grups per a dialogar

– Els prejudicis, on hi són, com els superem?

– Déu com a misteri creus que facilita el diàleg? 

– Anotarem alguna idea clau que sorgeixi

■ 12:40 Ens reunim tots junts per a compartir-ho

■ 13:00 Piscolabis

■ 13:40 Recollirem i anirem a peu cap a la Pizzeria el 

Corner de Montbau

■ 14:15 Dinar



Torre Jussana

Plaça Zurbarán 1


