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CeTR, un centre de recerca                     
entorn de la qualitat humana 

1a.  En què consisteix la “qualitat 
humana profunda” (allò que els nostres 
avantpassats anomenaven “espiritualitat”).

2a. Com cultivar la qualitat humana, 
contrastant  els resultats amb el què 
proposaven les tradicions de saviesa del 
passat .

3a. Les condicions de cultiu de la 
qualitat humana en les societats actuals 
que viuen d’innovar en ciència i tecnologia, 
i que han de modificar contínuament la 
forma de viure. 

4a. Aquesta qualitat ha de ser la base 
sòlida per crear projectes de vida col·lectiva. 
Estudiem els procediments de creació 
de projectes col·lectius dels avantpassats 
-des de la qualitat humana- en les seves 
condicions culturals, per aprendre a fer-ho 
de manera adequada a les condicions del 
present.  

5a. I, des d’un punt de vista pedagògic, 
s’estudia com orientar a infants i joves en 
el cultiu de la qualitat humana.

La societat d’innovació i canvi en la que vivim 
afronta un repte urgent: saber com cultivar 
la qualitat humana en les noves condicions 
culturals. No seria assenyat partir de zero 
en aquesta tasca, sinó que cal heretar la 
saviesa conreada al llarg de la història de la 
humanitat, sense que les antigues formes 
culturals en les que ens arriba ens siguin un 
obstacle.

Els treballs dels diversos equips de 
recerca 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. 
Trobareu més informació sobre cada 
equip de recerca a www.cetr.net

Aquesta és l’orientació del Centre 
resultat d’un ja llarg itinerari. Desitgem 
que el conjunt del nostre treball sigui 
un servei a la societat i, alhora, una 
forma de conrear la qualitat humana. 
El programa d’activitats que s’ofereixen 
vol ser una invitació a participar en 
aquesta dinàmica d’indagació i cultiu.

Per fer front a aquest repte, CeTR s’orienta a 
estudiar i investigar les següents temàtiques:

Un programa que inclou...

Lectures comentades, 
pràctiques de silenci, caps 
de setmana d’intensificació, 
seminaris, debats, grups de 
treball i cicle de cinema.



Jornada de portes obertes:  
Dimecres 14 de setembre, de 15:00 h. a 20:00 h. 

La qualitat humana és... 

No és fàcil d’obtenir la condició humana 
Buda

Silenciar les veus de tots  els prejudicis, crear silenci… 
Paul Cézanne

Cultivar la qualitat humana és caminar vers la llibertat summa 
Marià Corbí

Acte d’inici de curs              
Dimecres 5 d'octubre a les 19:30 h.

Grup Amaranto de Flamenc Fusió
Núria Ventura - Ball i Cant

Pilar Romero - Cante
El Grelo - Guitarra Espanyola

Des del concepte més clàssic de la dansa i música espanyola, passant per melodies 
i cants universals ‘aflamencats’, al més profund i ‘Hondo’ de la puresa del flamenc.

No naixem humans... però se’n pot aprendre! Entrenar i desenvolupar 
la qualitat humana és una necessitat i també un repte: obre els ulls a 
la realitat, dinamitza la comprensió fonda, acreix l’atenció, alimenta 
la flexibilitat, fa possible la creativitat. És font d’interès sincer.

La qualitat humana és aprendre a gestionar el viure i les capacitats de 
tal manera que deixin de girar en rodó entorn als mateixos neguits i 
preocupacions, en un estat de dispersió permanent.

És cultivar la dimensió gratuïta, lliure, de l’existència.



Què en saps de...?

EL LLIBRE DEL TAO: DAO DE JING
       a càrrec de Teresa Guardans
Atribuït a Lao Tse, aquest petit llibre té més de 2000 anys i resulta del tot contemporani. 
On és el seu secret? Val la pena explorar-lo. 
Dimecres 19 d’octubre, de 19:30 a 21:00 h 

LES ANALECTES DE CONFUCI
       a càrrec de Raúl García
“Com podria pretendre afirmar que ja sóc humà? Tot el que puc dir és que ho intento 
amb tot l’interès i que n’ensenyo als altres sense defallir...” –diu Confuci. I les seves 
lliçons “d’humanitat” (rén), poden ser explorades avui, des dels reptes del segle XXI.
Dimecres 14 de desembre, de 19:30 a 21:00 h 

NIETZSCHE: UNA TRIA DE TEXTOS BÀSICS
       a càrrec de Francesc Torradeflot
Ha estat l’ateisme de Nietzsche un empobriment personal, o hi ha en la seva actitud una 
llibertat que l’ha enriquit? Veurem un Nietzsche, sempre crític i insatisfet però alhora 
infatigable cercador de l’absolut de la vida.
Dimecres 15 de febrer, de 19:30 a 21:00 h 

LES PARAULES DE BUDDHA
       a càrrec de Marta Granés
Perquè interessar-se per Buddha en el món del segle XXI? Quina és la seva proposta?
Dimecres 15 de març, de 19:30 a 21:00 h 

NISARGADATTA MAHARAJ: YO SOY ESO
       a càrrec de José Manuel Bobadilla
“La persona que busca és la que està a la recerca de si-mateixa”. Qui sóc jo?, què és el 
cos?, existeix el temps o només és una sensació de la consciència?, hi ha un món real? 
En aquesta sessió introductòria indagarem sobre allò que l’ésser humà no és, per poder 
descobrir allò que realment és.
Dimecres 17 de maig, de 19:30 a 21:00 h 

BREUS

Una primera aproximació a obres destacades de la saviesa universal, en 
una sessió de lectura comentada. Uns dies abans podràs veure la tria de 
fragments seleccionats i disposar d’orientacions per a començar a gaudir 
del text (a www.cetr.net). Aportació voluntària.



Lectures comentades
Explorar les fonts de la qualitat humana

EL SUTRA DEL CANDONGQI: L’ESSÈNCIA I ELS FENÒMENS SÓN NO-DOS       
      a càrrec de Montse Cucarull i Marta Granés
La realitat i la vida són directament un sentir gratuït: ho sabem però no en fem cas, i així ens 
mantenim en una relació amb tot primordialment per a treure’n profit, que fa que desaparegui 
del nostre horitzó tot allò del que no se’n pot treure rendiment. 
Aquest important text budista parla de la possibilitat d’una relació plenament qualitativa amb 
el què ens envolta, i de com desenvolupar-la. 
De l’11 d’octubre al 30 de maig
14 dimarts, quinzenalment, de 19:30 a 21:00 h       
Aportació: 180 € (fraccionable)

EL JARDÍN AMURALLADO DE LA VERDAD DE HAKIM SANAI
         a càrrec de Montse Cucarull i Marta Granés
Els humans tenim la capacitat d’un coneixement desinteressat vers tot el que ens 
envolta, però no li donem ni el valor que té ni l’espai per a desenvolupar-lo. No som 
conscients que si tenim aquesta possibilitat és perquè biològicament compleix una 
funció i vivim com si no tingués importància. El poeta persa Hakim Sanai (s. XII) s’endinsa 
en aquest conèixer qualitatiu i ens exposa de manera poètica allò que ha descobert. 
L’objectiu d’aquesta lectura és apropar-nos a aquest coneixement oblidat.
Del 18 d’octubre al 23 de maig
14 dimarts, quinzenalment, de 19:30 a 21:00 h    
Aportació: 180 € (fraccionable)

FUNDAMENTOS DE LA VÍA MEDIA (MADHYAMAKA-KARIKA)   
DE NAGARJUNA
        a càrrec de Marià Corbí
Abordarem la lectura i comentari d’aquest text que segons els estudiosos potser és un 
dels més importants de la història del budisme, considerat la font de les escoles Chan 
de la Xina i Zen del Japó, i de l’escola tibetana. A Nagarjuna (s.II-III) se’l considera el 
més gran pensador budista i segons Karl Jaspers està entre les més grans figures del 
pensament universal.
Del 21 d’octubre al 24 de març
11 divendres, quinzenalment, de 15:00 a 17:00 h
Aportació: 140 € (fraccionable)



Lectures comentades
Explorar les fonts de la qualitat humana

L’ESPIRITUALITAT DELS ATEUS
       a càrrec de Francesc Torradeflot
El cultiu i l’expressió de la qualitat humana profunda no és un patrimoni exclusiu de les 
tradicions religioses. La profunditat humana ha estat i està present en dones i homes que 
no creuen en Déu. Farem un viatge per alguns dels textos més significatius d’autors com 
Feuerbach, Nietzsche, Schopenhauer, Russell, Comte-Sponville, etc., per veure  la invariant 
comuna que permet viure en plenitud i tenir una immensa llibertat, flexibilitat i creativitat. 
Del 2 de març al 6 d’abril 
6 dijous, setmanalment 
de 19:30 a 21:00 h
Aportació:  90 €

L’HOME NOBLE, DE MESTRE ECKHART (1260-1328)
      a càrrec de Teresa Guardans
Per què llegir a Mestre Eckhart, avui? Per la seva llibertat, perquè és una lliçó viva de com 
es poden fer servir els relats i les metàfores per volar lluny; perquè tractava als seus oients 
com a persones adultes. Això és el que més preocupava als inquisidors que el van processar: 
que la gent l’entenia perquè s’atrevia a fer servir la “llengua vulgar” (l’alemany, i no el llatí) 
per a dirigir-se als homes i dones del seu temps, convidant-los a apropiar-se de la “noblesa” 
constitutiva de tot ésser humà, animant-los a explorar la profunda qualitat humana. 
El text triat, “L’home noble” ens servirà de fil conductor per entrar en contacte amb els punts 
essencials del pensament d’aquell a qui els seus contemporanis coneixien com a lebemeister, 
“mestre de vida”. 
8, 15 i 22 de maig 
3 dilluns, de 19:30 a 21:00 h  
Aportació:  45 €



Pràctiques de silenci
el cultiu de la qualitat humana a través de la pràctica del silenci

L’ABC DEL SILENCI: recursos bàsics
         a càrrec de Teresa Guardans
Tres sessions per introduir-se en la pràctica del silenci i conèixer algunes 
eines bàsiques.
El cultiu de l’atenció, el silenci i la meditació, són l’antídot a la dispersió 
que bloqueja la possibilitat d’interessar-se i sentir la realitat amb totes 
les capacitats.
A cada sessió s’oferirà una mínima base teòrica per a comprendre 
les claus de la gestió de l’atenció, i es proposaran algunes pràctiques. 
L’exercici personal durant la setmana facilitarà detectar dificultats i veure 
possibles solucions. 
Els dimecres 2, 9 i 16 de novembre de 19:00 a 20:30 h
Aportació: 30 €  

És fàcil trobar llibres, webs, apps, etc. oferint un ampli ventall de recursos per 
practicar el silenci i l’atenció. Però participar en alguna activitat presencial, ajuda. 
Aquí trobaràs algunes propostes.

BREU



Les tradicions de saviesa i els grans autors ens han llegat maneres de tenir accés i 
cultivar la qualitat humana fonda. CETR vol possibilitar aquest cultiu tot el llarg del 
curs, oferint unes pràctiques setmanals i uns caps de setmana d’intensificació (a Sant 
Martí de Sesgaioles). 

Pràctiques de silenci
el cultiu de la qualitat humana a través de la pràctica del silenci

TREBALLANT EL JARDÍN AMURALLADO DE LA VERDAD 
DE HAKIM SANAI 
          a càrrec de Marta Granés
Aprofundirem en els punts nuclears d’aquest text.
Els dimarts, quinzenalment, de 18:45 a 19:30 h* Inici: 18 d’octubre.  Aportació voluntària.

TREBALLANT EL SUTRA DEL CANDONGQI
          a càrrec de Montse Cucarull
Aprofundirem en els punts nuclears d’aquest text.
Els dimarts, quinzenalment, de 18:45 a 19:30 h* Inici: 11 d’octubre. Aportació voluntària.

ASSANES I PRANAYAMA (HATHA YOGA)
          a càrrec de Beatriu Pasarin
Pràctiques de silenciament per mitjà de les postures del cos (assanes) i del control de la respiració 
(pranayama). Aquest curs és apte per tots els nivells i totes les edats, a partir de 18 anys.
Els dimecres, de 18:15 a 19:30 h* Inici: 5 d’octubre.  Aportació: 5€ per sessió.

*La incorporació a les pràctiques de silenci es manté oberta durant tot el curs.



Caps de setmana
d’intensificació, a la natura

La proposta consisteix en una trobada en grup, d’unes 15 persones, al bell mig de 
la natura, per a intensificar el treball sobre la qualitat humana, amb l’ajut de textos, 
pràctiques de silenci i comentaris compartits. 

CAP DE SETMANA SOBRE EL JARDÍN AMURALLADO DE LA VERDAD 
DE HAKIM SANAI 
          a càrrec de Marià Corbí
El jardín amurallado de la verdad de Hakim Sanai és un text ric, ple d’idees suggerents i 
pràctiques pel cultiu de la saviesa. S’intentarà aprofundir sobre una breu selecció de textos.
28 i 29 de gener

CAP DE SETMANA SOBRE EL SUTRA DEL CANDONGQI
C       a càrrec de Marià Corbí
El Sutra del Lotus  és un text ric, ple d’idees suggerents i pràctiques pel cultiu de la saviesa. 
S’intentarà aprofundir sobre una breu selecció de textos.
25 i 26 de març

ATENCIÓ I MEDITACIÓ: pràctica, orientacions i recursos 
          a càrrec de Maria Fradera i Teresa Guardans
Interessar-se i sentir la realitat amb totes les nostres capacitats, reconèixer-la, fer-nos-hi presents: 
aquesta és la possibilitat a què obre el cultiu de l’atenció plena, el silenci, la meditació.
Durant el cap de setmana treballarem sobre el cultiu de l’atenció silenciada i la meditació, amb 
moments de lectura i reflexió, proposant pràctiques que ens ajudaran a afavorir la seva integració 
en la vida quotidiana.
18-19 de febrer i 10-11 de juny
Els dos caps de setmana, són independents i complementaris entre sí.

Informació general: 
Horari: Des del dissabte a les 10:00 h. fins diumenge al migdia. Hi ha també l’opció de 
participar només dissabte.

Lloc: Al Casal La Salle, a Sant Martí de Sesgaioles. Les habitacions són individuals.

Transport: Intentem combinar les places dels vehicles dels assistents.

Allotjament: 100€.  Més informació a secretaria.



seminaris i reflexions compartides entorn a reptes contemporanis 
Seminaris i debats

Debats
Avui la ciència i la tecnologia en canvi accelerat generen la transformació constant de les 
formes de viure, de pensar i sentir. A través d’una sèrie de debats, obrim un espai de reflexió 
compartida sobre els grans reptes que planteja la societat d’innovació i canvi continu. 

El programa de debats s’anirà anunciant durant el curs (web, xarxes socials, butlletí…)

EINES PER EXPLORAR I INTERPRETAR EL CREIXEMENT HUMÀ 
          a càrrec de Salvador Juncà
No és fàcil per a nosaltres trobar una “zona de confort” en el sí de la cultura contemporània. 
Tot el que passa va molt de pressa i ens deixa descavalcats del tren de les motivacions i els 
objectius. La sensació (crisi a part ) és que no arribem a adaptar-nos a les noves situacions 
socials, econòmiques i polítiques. En aquestes condicions, els nostres cervells reaccionen amb 
por, estressats, i només aporten solucions mirant enrere, simplificant, enganyant-nos davant 
la realitat canviant de la nostra civilització. Quin món estem deixant als nostres descendents? 
Tractarem aquestes i altres qüestions fugint de solucions simplistes, aprofitant les aportacions 
de la ciència actual i  les respostes, sempre provisionals, de les tradicions que hem heretat. 
Per tal d’ajudar a la reflexió, centrarem el curset en 4 blocs o temes: 
1.- El “fenomen humà” com a producte de la vida. 
2.- Les cultures com a complements del programa genètic. 
3.- Una qualitat especial dels humans per accedir als canvis culturals. 
4.- Una axiologia per a la cultura de la societat del coneixement en el segle XXI.

Del 3 d’octubre al 14 de novembre. 6 dilluns, de 18:00 a 19:30 h
Aportació:  90 €

A L’AULA: EN DIÀLEG AMB LA DIVERSITAT RELIGIOSA 
          a càrrec de Maria Fradera i Teresa Guardans
És a l’escola on aprenem a explorar, a interpretar, a comprendre i a gestionar totes aquelles 
realitats que formen part de la vida. I si hi ha un fenomen complex -que no podem passar per 
alt-, és el fet religiós en la seva gran diversitat. 
Conscients que és una qüestió delicada, el seminari proposa la reflexió sobre el tema amb el 
desig de poder oferir orientacions i recursos pràctics de cara al treball a l’escola (Primària). En 
podeu veure alguns exemples a: www.otsiera.com. 
Els dijous 10, 17 i 24 de novembre de 18:00 h. a 20:00 h. 
Aportació: 45 €



LA INTEL·LIGÈNCIA ESPIRITUAL EN EL MARC DE LES INTEL·LIGÈNCIES 
MÚLTIPLES DE GARDNER 
       a càrrec d’ Òscar Puigardeu
La teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner va suposar un canvi de paradigma 
significatiu tant en la psicologia cognitiva com en la pedagogia. En el marc d’aquesta teoria             
ha aparegut la controvèrsia sobre la plausibilitat d’una intel·ligència espiritual proposada per 
D. Zohar i altres autors en diverses discussions al respecte -amb la participació del propi 
Gardner-. El nostre objectiu serà presentar aquesta teoria, analitzar la controvèrsia generada      
i poder debatre en el sí del propi grup sobre la proposta d’una intel·ligència espiritual.

23 i 30 de gener. 2 dilluns, de 18:00 a 19:30 h
Aportació: 25 €

LA INDAGACIÓ LLIURE, COOPERATIVA I GENERALITZADA. 
INDAGAR PER SOBREVIURE 
          a càrrec de Jaume Agustí
L’objectiu d’aquest curs és posar de relleu el paper no només fonamental, sinó vital, de la 
indagació lliure, cooperativa i generalitzada en el nostre temps. Indagació o investigació, no 
només d’allò conceptual, mesurable o quantitatiu, com la de les tecnociències; sinó també 
d’allò qualitatiu, del sentir i l’actuar, com la de l’estètica i l’ètica. Indagar és obertura al 
desconegut, impuls per millorar, confiança en un futur millor, fam i set de nous coneixements i 
experiències, però també de bondat, de bellesa, de pau i felicitat, en definitiva: de ser.
20 i 27 d’abril. 4 i 11 de maig. 4 dijous, de 19:30 h. a 20:30 h
Aportació: 60 €

DISCERNIMENT DE NOVES FORMES DE CULTIU DE LA QUALITAT 
HUMANA A PARTIR DEL LLEGAT DE SAVIESA DELS AVANTPASSATS 
       a càrrec de Francesc Torradeflot
L’accés generalitzat a les fonts de  saviesa humana permet noves produccions amb pretensió de 
plenitud humana. Aquesta creixent diversitat genera un horitzó gairebé oceànic i confós. Volem 
veure quina relació tenen algunes d’aquestes noves formes de cultiu (New Age, psicologies 
humanistes, coaching espiritual…) amb la saviesa tradicional reconeguda i veure quins criteris 
ens ofereix aquesta per orientar-nos. Treballarem fragments de La conspiración de Acuario, Un 
curso de milagros i El poder de l’ara.. 
Del 26 de gener al 9 de febrer. 3 dijous, de 19:30 a 21:00 h
Aportació: 45 €



Grups de treball

GRUP DE LECTURA. LECTURA COMENTADA DEL DHAMMAPADA 
         a càrrec de Montse Cucarull i Raúl García
Farem una lectura d’aquest text atribuït a Buda des de la perspectiva del homes i dones 
del segle XXI. Som testimonis del gran desenvolupament de la ciència i la tècnica, de la 
manipulació de la matèria i de la vida, i alhora estem desatenent  part de la nostra estructura 
com humans, que té a veure amb una notícia mental i sensitiva, certa i inqüestionable. 
Els grans textos de saviesa sempre apunten vers aquest nivell que tan sovint se’ns passa per 
alt. Com ho fan? Què ensenyen? Són vàlids avui? Això és el que intentarem treballar per tal 
d’esbrinar-ho. 

Un dijous al mes, de 19:30h a 21:00 h. Inici: 20 d’octubre

CRUÏLLA DE CAMINS 
         a càrrec de: rotatiu.
Cada primer dijous de mes, una tarda de treball, per aprofundir en la reflexió i la pràctica 
de la qualitat humana. Cada sessió combina silenci, lectura i reflexió compartida. Amb 
“materials” per poder anar treballant a nivell personal durant el mes. 

Els primers dijous de mes, de 18:30h a 20:30 h. Inici: 6 d’octubre

APROPAMENT AL CONEIXEMENT SILENCIÓS 
         a càrrec de Salvador Juncà, Teresa Guardans i Maria Fradera
Un espai, en forma de taller, que busca afavorir l’intercanvi i l’aprofundiment personal pel 
que fa al cultiu de la qualitat humana. L’activitat combina una pràctica de silenci i una estona 
de reflexió compartida, a partir de la lectura de diferents textos de les tradicions de saviesa. 
Per facilitar la dinàmica del grup, aquest taller s’ofereix a totes aquelles persones que ja han 
participat, prèviament, en alguna de les activitats del Centre. 

Del 19 de setembre al 19 de juny
Els dilluns de 19:30 a 21:00 h
Aportació: 100 €



Cicle de cinema

Timbuktu   (dir.: Abderrahmane Sissako. Mauritania, 2014)                                       4 de novembre      
Presenta: Teresa Guardans

Mañana (Demain)  (dir.: C. Dion i M. Laurent. França, 2015)                    11 de novembre
Presenta: Eva Torres

Lourdes  (dir.: Jessica Hausner. Austria, 2009)                                               18 de novembre              
Presenta: Raúl García

Una pasteleria en Tokio   (dir.: Naomi Kawase. Japó, 2015)                                                     25   de  novembre
Presenta: Encarna Navas

Transcendence   (dir.: Wally Pfister USA, 2014)                                            2 de desembre
Presenta: José Manuel Bobadilla

La fiesta de despedida  (dir.: T. Granit; S. Maymon. Israel, 2014)                                     13 de gener
Presenta: Mercè Juan                              

Lejos de los hombres (dir.: David Oelhoffen. França, 2015)                                              20 de gener
Presenta: Ester Puigmartí

                         

Una projecció de pel·lícules i documentals seleccionats amb aportacions d’interès en l’àmbit 
de la qualitat humana. Cada pel·lícula s’acompanya d’una breu presentació i d’un posterior 
comentari i debat amb el públic assistent.
Informació sobre les pel·lícules i actualització del programa a www.cetr.net                               
Coordinador: Raúl García

Inici de les sessions: 18:30 h
Aportació: 3 €      
Cicle complet: 12 €



Jaume Agustí, doctor en Física, ha estat 
investigador científic en Intel·ligència Artificial, 
del CSIC (Consell Superior de Investigacions 
Científiques). Col·laborador de Raimon Panikkar 
durant més de 20 anys, és vicepresident de la 
Fundació Vivarium que gestiona el seu llegat.

Marià Corbí, doctor en Filosofia, llicenciat en 
Teologia. Ha estat professor del Departament de 
Ciències Socials d’ESADE i de la Fundació Vidal i 
Barraquer. Entre les seves publicacions destaquem: 
El camí interior més enllà de les formes religioses 
(Viena; Bronce); Hacia una espiritualidad laica 
(Herder); La construcción de los proyectos 
axiológicos colectivos. (CeTR-Bubok). 

Montse Cucarull, llicenciada en Farmàcia i en 
Ciències Químiques. Investigadora del CeTR.

Maria Fradera, mestra i professora de ioga. 
Autora i coautora de diversos títols, entre els 
que destaquem: Aprendre és un dret (Intermon; 
Oxfam), Educació: un futur en igualtat (Intermon)

Raúl García, doctor en Antropologia, màster en 
Investigació Etnogràfica i Arquitecte tècnic. 

Marta Granés, llicenciada en Estudis de l’Àsia 
Oriental, Màster en Humanitats, i professora de 
Ioga per l’escola Viniyoga. Investigadora de CeTR. 
Actualment doctorant-se en Filosofia.

Teresa Guardans, doctora en Humanitats, 
llicenciada en Filologia, és autora de: La verdad 
del silencio (Herder) i Les religions, cinc claus 
(Octaedro).

Salvador Juncà, Enginyer industrial, diplomat 
en Ciències Econòmiques i PDG a l’IESE. Tècnic 
d’empreses multinacionals i empresari, ha estat 
professor del Departament de Ciències Socials 
d’ESADE. Ha publicat: El fet religiós (Eumo).

Francesc Torradeflot, doctor en Teologia, 
llicenciat en Història de les Religions i llicenciat 
en Filosofia, és director de l’Associació Unesco 
per al Diàleg Interreligiós i investigador a CeTR.

Beatriu Pasarin, professora de ioga titulada 
per la Asociación Española de Practicantes de 
Yoga (AEPY) i pel Krishnamacharya Healing 
Yoga Foundation. Des de 2014 té l’acreditació 
atorgada per la Generalitat de Catalunya

Òscar Puigardeu, psicòleg. Formador de l’ ICE de 
la UB. Actualment treballa com a Psicopedagog 
del Seetdic de Barcelona després de realitzar 
aquesta funció en diversos EAP del Departament 
d’Ensenyament.

Professorat



Biblioteca: el CeTR 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 i al 
Facebook.

Informació complementària: 
Diversos cursos estan reconeguts com a 
activitats de formació permanent per part 
del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.
Els estudiants, els jubilats i els Amics de 
CeTR, tenen un 15% de descompte. 

Per a qualsevol informació, l’horari 
d’atenció: de 16:30h. a 20:30h.                 
També a cetr@cetr.net

Altres serveis

Web: www. cetr.net       
Mail: cetr@cetr.net  

Twitter: @CETR_Barcelona
Facebook: facebook.com/cetr.centre.destudis

On som?

C/ Rocafort, 234, baixos 
08029 Barcelona              
Metro: L5 Entença
Tel. 93 410 77 07    



www.cetr.net


