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Galileo Galilei:
ciència i fe, en diàleg?

Biblioteca
Xavier
Benguerel

Galileo Galilei: ciència i fe, en diàleg?
Galileo, físic i astrònom del Renaixement, ha atret molts mites al voltant de la seva
figura, alguns dels quals encara perduren. Es pot veure el cas Galileo com el
prototipus del diàleg ciència-fe, o precisament el contrari.
Què va passar realment? Quina actitud va mantenir la jerarquia eclesial i per què?
És la fe un obstacle per a la ciència? Religió i ciència, es podran entendre algun dia?

Divendres
17 de desembre
18:30 a 20:00

Biblioteca Xavier Benguerel
Av. Bogatell 17, Barcelona
Metro Bogatell L4, Bus 71, 36, 41, 92, H16

Presentació a càrrec de Jordi Illa, Enginyer de Telecomunicació, Màster en Física de Partícules i
Cosmologia, apassionat del diàleg interconviccional i del diàleg entre ciència i fe.
Seguirà un diàleg entre els assistents.

Quí som

grupdedialeg.org

Aquesta és la segona d’una sèrie de
sessions dedicades a:
• Diàleg ciència-fe
• Espiritualitat, religiositat i
consciència
• Afrontar els reptes globals des de les
diferents conviccions

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 creients i no-creients, i posar-les a
l’abast de tothom.

ciutatnova.org

Trencar les barreres que ens separen, que
ens impedeixen desenvolupar-nos plenament
com a persones, com a humanitat,
convençuts que podem contribuir plegats a la
construcció d’un món millor.

A qui va dirigit
Als qui volen formar-se i créixer en l’àmbit
espiritual, segueixin o no una religió.
Joves i altres persones amb inquietuds, que
necessiten noves preguntes i respostes a
qüestions fonamentals, i per a les quals
una religió o el conjunt de totes elles no
pot contenir l'única veritat.

Apassionats de la ciència i altres àmbits
del coneixement a través dels quals
cerquen respostes a les qüestions més
profundes.

