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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 que 
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 què 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, 
conferències, grups de 
treball i cicle de cinema.

Jornada de portes obertes  
Dimecres 20 de setembre, de 16:00 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              
Dimarts 3 d'octubre, a les 19:30 h.

Tangos i altres músiques argentines 
amb Gabriel Vallone –cant–  i Mariano Olivera –guitarra–

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.

Jornada de portes obertes  
Dimecres 20 de setembre, de 16:00 h. a 20:00 h.

Siempre estoy buscando ese momento 
en el que todo se detiene y solo queda la 
música. A veces la puerta se abre solo unos 
segundos, pero alcanza para perfumar un 
día, compartir un instante. Me considero 
afortunado, y agradezco profundamente 
a todos los que se detienen a escucharme. 
Nos vemos!!                      
               Mariano Olivera

Més informació sobre els dos músics a www.cetr.net



seminaris i reflexions compartides entorn a reptes contemporanis 
Seminaris i debats

1. QUAN ÉS HUMÀ UN ÉSSER HUMÀ? Eines per a interpretar 
la condició humana i les seves vies de creixement

a càrrec de Salvador Juncà
No és fàcil per a nosaltres, humans del segle XXI, d’amollar la nostra existència a 
un marc conceptual i mental que ens sigui prou confortable i útil per a la nostra 
pervivència. La velocitat dels canvis ens deixa descavalcats i amb el risc de quedar-
ne marginats. En aquestes condicions, el nostre cervell reacciona amb por, s’aferra a 
solucions caducades i oblida el pensament objectiu.
Per ajudar-nos a resituar  i comprendre les nostres condicions de vida, les nostres 
possibilitats i el futur que podem deixar als nostres descendents, es proposa aquí 
una reflexió al voltant de quatre temes:
1.- El “fenomen humà” com a producte de la vida. (Com funcionem)
2.- Les cultures com a expressió del programa genètic. (Què aprenem a fer)
3.- Claus de la creativitat i la llibertat. La qualitat especial dels humans per a 
experimentar i modificar els hàbits culturals. 
4.- Dissenyar valors i finalitats viables: una aproximació axiològica per a la cultura de 
les “societats del canvi continu”.  

 Del 9 d’octubre al 6 de novembre 
5 dilluns, de 18:00 a 19:30 h.
Aportació:  75 €

2. IMMENSITAT I BELLESA: ASTRONOMIA I QUALITAT 
HUMANA PROFUNDA 

a càrrec de Francesc  Torradeflot i Josep Miquel Girart 
Es farà un tast significatiu de la recerca sobre l’univers i la formació de les estrelles 
per copsar la magnificència i capacitat expressiva de la matèria. Es veuran imatges, 
es faran comentaris científics i es llegiran també textos d’astrònoms que evoquen la 
bellesa i misteri de la natura. Es vol mostrar com la ciència obre i permet cultivar la 
dimensió absoluta de l’existència humana. 

23 i 30 de novembre 
2 dijous de de 19:00 h. a 20:30 h. 
Aportació: 25 €

  



Seminaris i debats

3. LES DIMENSIONS PARADOXALS DE L’ESPÈCIE HUMANA 
a càrrec de José Manuel Bobadilla

Quines son les altres dimensions lingüístiques de l’espècie humana? Des de la 
nova epistemologia i la nova antropologia sabem que tenim un doble accés a la 
realitat. En aquestes dues sessions veurem com diferents pensador com Martin 
Heidegger i Ludwig Wittgenstein s’apropen a allò que Marià Corbí anomena la 
Dimensió Absoluta de la realitat.

18 i 25 de gener
2 dijous, de 19:00 a 20:30 h.

   Aportació: 25 €

4. INTEL.LIGENCIA ESPIRITUAL I EL SEU PAPER EN LA 
CREATIVITAT          

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-. Alguns dels 
elements propis de la intel.ligència espiritual són comuns amb alguns pre 
requisits del pensament creatiu. 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 i veure la seva possible relació 
amb la creativitat. 

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



seminaris i reflexions compartides entorn a reptes contemporanis 
Seminaris i debats

5. LES CAPACITATS CREATIVES CONSTITUTIVES DE LA PLENITUD 
HUMANA 

a càrrec de Jaume Agustí
La gran oferta de qualitat de vida que ens fa el món tecnocientífic en què ens ha tocat 
viure, coincideix per primera vegada a la història amb allò que ens fa veritablement 
humans: el cultiu de les nostres capacitats creatives innates. En aquest curs em 
centraré en cinc d’aquestes: l’interès que va de la curiositat a l’amor; la comunicació 
que va del traspàs d’informació a la implicació mútua; la cooperació que va de la 
col·laboració al servei mutu, la investigació que va de qüestionar a crear coneixement; 
i el desaferrament que va de l’abstracció a la llibertat creativa. Conscients dels vents a 
favor i en contra, no hauríem de deixar escapar aquesta possibilitat que permet passar 
de viure de produir –se n’ocuparan cada cop més les màquines– a viure d’investigar 
i crear en tots el àmbits de la vida. En aquest curs intentaré mostrar com assumir 
aquesta gran responsabilitat. 

12, 19 i 26 d’abril i 3 de maig (dates provisionals)
4 dijous, de 19:30 a 21:00 h.
Aportació: 60 €

6. NADIUS DIGITALS, COM VEUEN EL MÓN 
a càrrec de Marta Granes i Montse Cucarull

El pensador en educació Marc Prensky al 2001 va encunyar el terme ‘nadius digitals’ 
per assenyalar aquella generació nascuda a partir de 1980 en un mitjà tecnològic 
digital desenvolupat. Seguint el seu llibre Enseñar a nativos digitales i els escrits d’altres 
autors, ens aproximarem als trets amb els que aquesta generació veu i actua en el 
món. Conèixer-los ajudarà a comprendre’ls i a calibrar l’impacte de la tecnologia de la 
comunicació i obrirà la possibilitat de comunicar-nos amb les noves generacions. 

Del 3 al 31 de maig
5 dijous, de 19:00 a 20:30 h. 
Aportació: 75 €



Curs d’especialització a la UAB

7. REPTES DE LES SOCIETATS D’INNOVACIÓ: CURS SOBRE LA  
CONSTRUCCIÓ DE SISTEMES DE MOTIVACIÓ I COHESIÓ COL·LECTIVES 

Inclòs dins del programa de Cursos d’Especialització de la UAB
a càrrec de l’equip de CETR, coordinat pel professor Daniel Gamper (UAB)

Els sistemes de motivació i cohesió social que són fonamentals tant per als individus com per 
als col·lectius, en les noves societats s’hauran de construir perquè els anteriors no resulten 
operatius. Així és que avui hem de ser capaços de crear sistemes de motivació que s’adeqüin 
a les noves condicions de generació de riquesa. El curs ofereix criteris i eines bàsics per dur 
a terme aquesta elaboració de manera que serveixi per a una bona gestió de si mateix i dels 
col·lectius en societats en canvi continu. En aquest procés, la identificació i la comprensió de 
formes de cultiu de la qualitat humana viables resulta imprescindible.  Dos formats:

Modalitat d’una sessió setmanal: Els divendres del 2 de març al 4 de maig,  
                     de 16:30h. a 19:30 h

Modalitat intensiva: Del 2 al 6 i el 9 i 10 de juliol, de 16h a 20h. 
Aportació: 255€



Lectures comentades
Explorar les fonts de la qualitat humana

8. ELS ENSENYAMENTS ZEN DEL MESTRE LIN-CHI *
a càrrec de Montse Cucarull i Marta Granés

Estudiarem aquest document xinès del s.IX que indaga la fondària informulable de la realitat.
El text d’aquest autor ens ajuda a no quedar atrapats en la nostra quotidianitat. Es tracta d’un 
text viu i dinàmic, en el que es comencen a dibuixar les paradoxes que acabaran formalitzant-
se en els koans. 

Del 10 d’octubre al 15 de maig
14 dimarts, quinzenalment, de 19:00 a 20:45 h.       
Aportació: 180 € (fraccionable)

9. EL JARDÍ EMMURALLAT DE LA VERITAT 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 17 d’octubre al 22 de maig
14 dimarts, quinzenalment, de 19:00 a 20:45 h.    
Aportació: 180 € (fraccionable)

10. EL SUTRA DEL LOTUS
a càrrec de Marià Corbí

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 que ens envolta, i de com dsenvolupar-la.

Del 20 d’octubre al 6 d’abril
11 divendres, quinzenalment, de 15:15 a 16:30 h. 
Aportació: 140 € (fraccionable)

*Cada sessió combina dues activitats independents i complementàries entre sí: 
De 19,00 a 19,30 h.: pràctica de silenci, entorn a algun fragment del text.
De 19,30 a 20,45 h.: lectura comentada del text.  Es pot participar només en una de les dues activitats.



Lectures comentades

11. RECERCA SOBRE CONEIXEMENT I CRITERIS DE DISCERNIMENT 
DAVANT LES NOVES FORMES D’ESPIRITUALITAT      

a càrrec de Francesc Torradeflot
Què hi ha en comú entre els savis de les velles tradicions i els nous mestres reconeguts? 
Buscarem allò que hi ha de comú entre les tradicions i les noves formes d’expressió 
d’experiència espiritual, veurem les diferències i quines són les aportacions singulars. 
Oferirem criteris orientatius per valorar la qualitat de manera que serveixin per veure de 
quina manera els mestres de sempre i els nous mestres poden ser útils per a pelegrins d’avui.  

12, 19 i 26 d’abril 
3 dijous, de 19:00 a 20:30 h. 
Aportació:  45 €

12. LA RECERCA DE GENEVIÈVE LANFRANCHI (1912-1986): més enllà 
dels límits del jo

a càrrec de Teresa Guardans
“L’ésser humà només fa servir una mínima part de les seves possibilitats, unes poques notes, 
sempre les mateixes” –escriu la nostra autora. Podem molt més, estimar més, comprendre 
més, ser més... Però, aquest “més” no té a veure amb sumar sinó amb sortir dels camins 
pautats pel jo i les seves expectatives. 
Com fer-ho? Com viure del tot presents, com travessar el mur que ens separa de la realitat? 
Convençuda que no té sentit parlar d’allò que no es coneix, aquesta professora de filosofia 
es va proposar experimentar amb ella mateixa. Els seus tempteigs van quedar recollits en un 
diari personal; també va deixar pàgines explicant encerts i errors, al servei d’orientar a altres 
en la recerca. A partir d’una tria de textos ens acostarem al testimoni i a les aportacions d’una 
veu encara molt desconeguda. 

7, 14 i 28 de maig 
3 dilluns, de 19:00 a 20:30 h.  
Aportació:  45 €

13. POESIES MÍSTIQUES I SELECCIÓ DE PERLES DE SALOMON IBN 
GABIROL (S.XI)      

a càrrec de Montserrat Cucarull i Marta Granés
Considerat un dels més grans poetes jueus del món hebreu hispànic medieval, i un gran erudit, 
en les seves obres ens mostra una profunda saviesa d’arrel i expressió religiosa. Des d’una 
lectura simbòlica, ens endinsarem en una selecció dels seus escrits tot intentant captar el 
rerefons sense forma a què fan referencia. Si ho aconseguim, alliberat el vi de la copa en la que 
ens arriba, això ens capacitarà per traslladar el vi a la situació cultural de les noves societats.

De l’1 de febrer al 8 de març 
6 dijous, de 19:00 a 20:30 h. 
Aportació:  90 €



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

14. L’ABC DEL SILENCI. Tres sessions intensives per introduir-se en la 
pràctica del silenci

a càrrec de Teresa Guardans
Quantes vegades hem desitjat aturar-nos, centrar-nos, pacificar-nos! Però no sabem ni per on 
començar. El cultiu de l’atenció, el silenci i la meditació, és l’antídot a la dispersió; ens ajuda a 
viure més conscientment cada moment, cada situació, i a obrir-nos a la realitat. 
El curs introdueix les claus del silenci interior i ofereix la possibilitat de practicar alguns recursos 
essencials (aplicables al nostre dia a dia). Veurem possibilitats en quietud i en moviment, 
treballant amb els diferents sentits, també amb la paraula i el pensament. 
L’exercici personal durant les setmanes del curs permetrà detectar les principals dificultats de 
cadascú i buscar maneres d’afavorir els hàbits d’atenció i silenci.

9, 16 i 23 de novembre 
3 dijous, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 30 €  

15. 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: 4 d’octubre. 
Aportació: 5€ per sessió 

16. CAMINANT EN SILENCI
a càrrec de Montse Cucarull i Montserrat Macau

Pas a pas, entrenant-nos a atendre al moviment i la respiració, oberts a la realitat que ens envolta, 
la caminada silenciosa és una pràctica que podrem després repetir en la vida quotidiana. 

Els dissabtes 20 de gener i 24 de febrer (L’hora i el lloc s’acordarà amb els interessats)

17. SILENCI A LA CIUTAT
a càrrec de Marta Granés

Viure a la ciutat no és inconvenient per practicar el silenci. Seguint procediments de les 
tradicions voldrem aprofitar el medi urbà per generar el distanciament de les pròpies actituts 
per poder obrir-nos a la profunditat de la realitat. 

Els dimecres de 7:00h a 8:00h. Inici: 18 d’octubre. Aportació voluntària.   



Caps de setmana
d’intensificació, a la natura

18. CAP DE SETMANA SOBRE EL JARDÍ EMMURALLAT DE LA VERITAT DE 
HAKIM SANAI

a càrrec de Marià Corbí, Montserrat Cucarull i Marta Granés
“El jardí emmurallat de la veritat” de Hakim Sanai és un text ric, ple d’idees suggerents i pràctiques 
pel cultiu de la saviesa. A partir d’una breu selecció de textos s’intentarà aprofundir en els punts 
nuclears de l’obra. 

3 i 4 de març 

19. CAP DE SETMANA SOBRE ELS ENSENYAMENTS DE LIN-CHI
a càrrec de Marià Corbí, Montserrat Cucarull i Marta Granés

Lin-chi és un mestre fonamental de la tradició budista. En aquest cap de setmana intentarem 
aprofundir en la seva saviesa a partir d’una selecció de textos.

12 i 13 de maig

20. 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.

3 i 4 de febrer i 9 i 10 de juny
Els dos caps de setmana, són independents i complementaris entre sí. Es pot participar 
en un d’ells o en tots dos.  

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.

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.



Per a saber quina s’adequa millor al que estàs buscant, no dubtis a consultar.

21. 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: 5 d’octubre
Aportació: 45€

22. 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. 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 18 de setembre al 18 de juny. Els dilluns de 19 a 20:30 h.
Aportació: 100€  (fraccionable)

Grups de treball
Propostes d’aprofundiment i treball personal compartit

Cicle de cinema

Yo, Daniel Blake   (Dir.: Ken Loach. Regne Unit, 2016)                                       27 d’octubre      
Presenta: Encarna Navas

El milagro de Candeal  (Dir.: Fernando Trueba, 2004)                                                     3 de novembre
Presenta: Marta Granés

Las  vidas  posibles  de  Mr.  Nobody    (Dir.: J. Dormael. Bèlgica, 2009)                                               10    de   novembre              
Presenta: José Manuel Bobadilla

La sal de la Tierra  (Dir.: W. Wenders; J.R. Salgado, 2014)                                                                                            17  de  novembre
Presenta: Teresa Guardans

El nen de la bicicleta   (Dir.: germans Dardenne. Bèlgica, 2011)                                            24 de novembre
Presenta: Ester Puigmartí 

Maravillosa familia de Tokio  (Dir.: Yoji Yamada. Japó, 2016)                                     1 de desembre
Presenta: Olga Almató                                

Cada pel·lícula s’acompanya d’una breu presentació i d’un posterior comentari i debat. 
Informació sobre les pel·lícules i actualització del programa a www.cetr.net

Inici de les sessions: 18:30 h.    Aportació: 3 €     Cicle complet: 15 €



Conferències

23. NADIUS DIGITALS, una bretxa generacional
a càrrec de Marta Granés

Entre la generació dels qui han crescut en un ambient plenament tecnològic, és a dir els nascuts al 
voltant de 1980, i els qui s’han incorporat d’adults a les tecnologies de la informació, els anomenats 
immigrants digitals, s’ha produït una bretxa a nivell de la manera de veure el món, de valorar-
lo,  d’afrontar-lo, d’interactuar amb ell, etc. Ens cal fer intents de comprensió d’aquest fenomen i 
sobretot de les seves conseqüències a nivell de transmissió de la qualitat humana.

Dimecres 31 de gener, de 19:30 a 21:00 h. 
Aportació voluntària

24. LLIBERTAT INDIVIDUAL O COL·LECTIVA? L’INDIVIDU DINS 
L’ANARQUISME

a càrrec de José Manuel Bobadilla
Són adequades les concepcions antropològiques de l’anarquisme dels segles XVIII-XIX a les noves 
societats del s. XXI? Al llarg d’aquesta sessió s’analitzarà com dos dels pensadors més importants 
de l’anarquisme, Kropotkin i Bakunin, van construir els seus principis d’individualitat i solidaritat i 
veurem, un cop analitzats aquest principis, quin es el lloc de l’individu dintre de l’anarquisme.

Dimecres 7 de febrer, de 19:30 a 21:00 h. 
Aportació voluntària

Aquestes  conferències obriràn el cicle. Consulteu la web cetr.net per veure la programació de noves sessions.

sobre temes d’actualitat 



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.

Jose Manuel Bobadilla, graduat en Sociologia, 
amb menció en Cultura, per la UAB. Actualment 
cursa un Máster en Ciències de la Religió a 
l’ISCREB. Investigador a CETR.

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: La setena direcció, el conreu 
de la interioritat (Claret), Aprendre és un dret 
(Intermon; Oxfam), Educació: un futur en 
igualtat (Intermon)

Josep Miquel Girart, astrònom. Llicenciat en 
Física i  doctor en Filosofia per la Universitat 
de Barcelona. Membre de l’Institut de 
Ciències de l’Espai.

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

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).

Montse Macau: Metgessa. Investigadora del 
CETR.

Francesc Torradeflot, doctor en Teologia, 
llicenciat en Història de les Religions i en 
Filosofia, és secretari adjunt de l’Associació 
Unesco per al Diàleg Interreligiós i professor 
a l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Tarragona. 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 és 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



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Sheet size: 4.134 x 6.299 inches / 105.0 x 160.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     8.5039
     17.0079
     0
     Corners
     0.4252
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.3089
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20170713184238
       453.5433
       105x160
       Blank
       297.6378
          

     Best
     651
     240
    
    
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



