
 

3a. Investigar els grans textos religiosos per reconèixer-hi els seus dos components clau. El primer: els 

mites, símbols i rituals com a sistemes de cohesió i programació col·lectiva propis de societats 

preindustrials i les creences que comporten; el segon, la saviesa que aquests textos contenen i 

que hem de poder heretar. 

4a. Des d'aquesta perspectiva, estudiar en detall els mitjans que proposen les tradicions per al cultiu 

d'aquesta saviesa, que és la qualitat humana, i les dificultats que s’hi presenten. 

5a. Per assolir aquest objectiu cal, a més, conèixer quina és la formalitat pròpia de les construccions 

axiològiques per poder comunicar aquesta saviesa als nostres contemporanis i per aprendre, 

alhora, a construir projectes axiològics que siguin aptes per a tot tipus d'organitzacions 

d'innovació. Necessitem aquest saber perquè les noves societats són conscients de que no 

reben els projectes col·lectius  baixats del cel ni dictats per la naturalesa de les coses, sinó que 

són elles mateixes qui els construeixen. 

6a. I des d'un punt de vista pedagògic estudiar com orientar a infants i joves en el cultiu de la qualitat 

humana.  

   

Aquests treballs no es plantegen des d’una vessant simplement teòrica, sinó també amb 

voluntat pràctica, tant per a la vida personal com per a la vida col·lectiva en les noves condicions 

culturals. 

A més per CETR el fonament de la recerca és l'estudi de la qualitat humana profunda proposada 

per les tradicions, una tasca que es du a terme mitjançant seminaris continuats sobre els seus textos 

bàsics. 

 

Aquesta és la nova orientació del centre, resultat de l’itinerari de treball anterior. Desitgem que 

el conjunt de la nostra recerca sigui, alhora, un servei a la societat i una forma de conrear el camí 

interior. Així doncs, el programa d'activitats vol ser una invitació a participar en aquesta dinàmica 

d'indagació i cultiu de la qualitat humana. Un programa que inclou: 
 

Lectures comentades de les obres que configuren el ric llegat de saviesa de la humanitat, per poder 

aprofundir en el seu oferiment pel cultiu de la qualitat humana. 
 

Seminaris que aborden aspectes introductoris generals, o particulars, relacionats amb un autor o una 

tradició. 
 

Pràctiques de silenci guiades per les aportacions de les diferents tradicions.  
 

Cicle de cinema: projecció d'una selecció de pel·lícules, acompanyades de presentació i debat. 

 

 

 

Informacions complementàries 
 

Diverses activitats estan reconegudes com a crèdits de lliure elecció per part d’ESADE i de la UAB, i com 

a activitats de formació permanent per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

(informació detallada a secretaria).   
 

Condicions de matriculació: estudiants, jubilats i Amics de Cetr, 15% de descompte 

 

 

Altres serveis 
 

Biblioteca: el Centre posa a l'abast dels seus usuaris i col·laboradors una biblioteca de consulta, de 

lliure accés, especialitzada en el fet religiós i les tradicions de saviesa.  
 



www.cetr.net: a més d'informació actualitzada de les activitats del Centre, hi trobareu articles, 

seleccions de textos, cursos on-line i altres recursos d'interès. Per estar al dia, suggerim que us doneu 

d'alta al Butlletí de periodicitat mensual. 
 

Grups de treball: a més de les activitats que inclou aquest programa, CETR dóna suport a la creació de 

grups d'estudi amb dinàmica pròpia, i recolza activitats que afavoreixin el cultiu del silenci interior en el 

marc de l'orientació del Centre.   



 


