
La Mariàpolis obre les portes 

als veïns de l’Alt Urgell, 

Andorra i la Cerdanya 
 

Del 2 al 6 d’agost se celebra a La Seu d’Urgell la Mariàpolis 2013: un espai de convivència on 

experimentar la fraternitat com una via de renovació de la societat i una resposta als reptes d’avui i a 

la recerca de felicitat que tota persona anhela, amb participants de tot l’Estat espanyol i Andorra. 

És una iniciativa organitzada pel Moviment dels Focolars, difós en els cinc continents, la 

finalitat del qual és contribuir a crear un món més unit, basat en la fraternitat universal. Nascut a 

l’Església catòlica, actualment en formen part també cristians d’altres denominacions, fidels d’altres 

religions i persones de conviccions no religioses. 

 El lema escollit per a l’edició 2013 de la Mariàpolis és “diàleg a 360°” i per això volem entrar en 

diàleg amb l’entorn  que ens acull: 

 

ACTIVITATS OBERTES A TOTS ELS PÚBLICS, 

 GRATUÏTES I SENSE INSCRIPCIÓ PRÈVIA A LA MARIÀPOLIS 

 

Divendres 2 d’agost 

De 17 a 18.45h 

 Taller “Cine y transcendencia” 
Lloc:  Sala Sant Domènec 

 Taller “Astronomía” 
inclou observació d’estels de 22 a 24h 
Lloc: Seminari Diocesà 

 Taller “Diàleg a la parella” 
Lloc: Seminari Diocesà 

 

A partir de les 22h 

 Projecció pel·lícula (títol per definir) 
Lloc: Cinemes Guiu  

 Nit de Jazz 
Lloc: Centre Cívic El Passeig 

 Concert de piano 
Lloc: Sala Sant Domènec 

 

 
Diumenge 4 d’agost 

De 17.00 a 18:45h 

 Taller “Crisi Catalunya - Espanya: una 
oportunitat?” 
Lloc: Sala Sant Domènec 

 Taller “Dialogando sobre una nueva 
economía” 
Lloc: Centre Cívic El Passeig 

 Taller “Chiara Lubich, profeta del diálogo” 
Lloc: Seminari Diocesà 

 
A partir de les 22h 

 Nit de Jazz 
Lloc: Centre Cívic El Passeig 

 
 “ExpoSocial”  

Mostra d’activitats socials 
inspirades al carisma de la unitat 
Lloc: Sala Sant Domènec 

 

Us convidem també a participar a l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe d’Urgell,  

Mons. Joan-Enric Vives, diumenge 4 agost, a les 19.15h a la Pista Polivalent  


