
Aprenent a cultivar        
 la qualitat humana

en societats d’innovació i canvi continu

Programa d’activitats 2018-2019

20 anys



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 durant uns altres 20 
anys. El programa d’activitats que s’ofereix 
vol ser una invitació a participar en aquesta 
dinàmica d’indagació i cultiu.

Per fer front a aquest repte, CETR, durant 
els seus 20 anys d’existència (i en la seva 
prehistòria), s’ha orientat a estudiar i 
investigar les següents temàtiques:

Un programa que inclou...

• Lectures comentades                      
• Pràctiques de silenci                       
• Caps de setmana d’intensificació                                                            
• Seminaris                                           
• Conferències                                     
• Grups de treball                                 
• Cicle de cinema, etc.



La qualitat humana és... 

Acte d’inici de curs              
a les 19:30 h.

El simple fet de néixer no ens fa 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 de sí mateix en un estat de 
dispersió permanent.

Les propostes del programa d’activitats busquen aquest cultiu de la 
dimensió gratuïta, lliure, de l’existència.

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

Música i poemes
Amb ocasió dels 20 anys de CETR us 
convidem a un acte que combinarà música                                                   

i lectura de poemes de Marià Corbí

Jornada de portes obertes  
a partir de les 16:00 h.

DIMECRES 10 D'OCTUBRE



seminaris i reflexions compartides entorn a reptes contemporanis 
Seminaris i debats

2. 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.

10, 17, 24 i 31 de gener
4 dijous, de 19:00 a 20:30 h.

   Aportació: 50 €

1. INTEL·LIGÈNCIA 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. 

Aquest curs s’oferirà també en versió 
on-line, per participar haureu de 
matricular-vos, trucant per telèfon o 
enviant-nos un correu electrònic

20 i 27 de maig 
2 dilluns, de 18:00 a 19:30 h.
Aportació: 25 €



4. DE VIATGE PER LA HISTÒRIA 
DE LA QUALITAT HUMANA

a càrrec de Francesc Torradeflot

La Qualitat humana és un patrimoni 
comú de tota la humanitat. Tots els 
éssers humans al llarg de la història 
hem après a cultivar-la des de la 
diversitat inmensa que mostra la nostra 
espècie. Aquest curs vol presentar 
la bellesa i varietat d’aquest cultiu a 
partir de textos escollits de mestres 
espirituals de les tradicions religioses i 
de les conviccions no religioses. Buda, 
Krishna, Jesús, Muhàmmad, Agustí, 
Eckhart, Teresa d’Àvila, Joan de la Creu, 
Feuerbach, Nietzsche, Einstein, Tolle, 
etc. Veurem allò que tenen en comú 
i la rica varietat de les expressions. 
Veurem també com forma i fons no són 
el mateix però están íntimament lligats.

9, 16, 23 i 30 de maig 
4 dijous, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 50 €

3. WU-WEI: L’ACCIÓ QUE 
TRANSFORMA. LA PROPOSTA 
DEL DAODEJING

a càrrec de Teresa Guardans

Dispersió, presses, horaris 
inacabables... tot sembla anar contra 
l’anhel profund de viure a fons, 
comprenent, estimant i assaborint 
cada moment de l’existència. Però quan 
agafem el llibre del Tao (el Daodejing, 
Xina, s. IV a.C.), o el Bhagavad Gîta 
(Índia, s. V-III a.C.), o tants altres 
textos del passat, descobrim que la 
preocupació ve de lluny!

Una mirada cap el concepte “d’actuar 
sense actuar” (wu-wei), tan central del 
Daodejing, ens servirà de fil conductor 
per reflexionar sobre la vida quotidiana: 
obstacle o oportunitat de creixement 
interior i de qualitat humana?  

A més de la selecció de textos 
d’aquesta petita gran obra xinesa, ens 
aproparem a altres veus antigues i 
contemporànies, a aportacions que ens 
arriben des de fonts ben diverses sobre 
aquesta mateixa qüestió. 

4, 11 i 18 de març 
3 dilluns, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 40 €



ABC  del silenci i de la qualitat humana
Teoria i pràctica

5. L’ABC DEL SILENCI. Tres 
sessions per introduir-se a la 
pràctica del silenci

a càrrec de Teresa Guardans

Quantes vegades hem desitjat aturar-
nos, centrar-nos i 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). 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.

 17, 24 i 31 d’octubre 
3 dimecres, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació:  40 €  

6. L’ABC DE LA QUALITAT 
HUMANA: qui som, qui 
podem ser?

a càrrec de Salvador Juncà

El silenci és la porta, el fonament d’una 
vida de veritable qualitat humana. Podem 
triar entre viure repetint models mentals 
i patrons de comportament apresos; 
o bé assolir una major comprensió i 
interès per tot, en un procés alliberador, 
d’autèntica maduració en tot allò que 
ens fa ser més humans. I és en el silenci 
on trobem recursos. No parlem de 
recursos terapèutics ni d’autoajuda: 
parlem de les bases antropològiques 
de la qualitat humana. Com pensar-la? 
Quines possibilitats de desenvolupament 
tenim entre mans? Una reflexió que ens 
permetrà comprendre l’abast personal 
i social del cultiu de la qualitat humana: 
una necessitat i un repte.

7 i 14 de novembre 
2 dimecres, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 25 €  

7. EL CULTIU DE LA QUALITAT HUMANA. Recursos i estratègies
a càrrec de Teresa Guardans i Salvador Juncà

Veure amb ulls nous, aprendre a mirar, establir lligams de més i més qualitat amb la realitat, 
amb els altres, amb l’entorn, amb nosaltres mateixos... D’Orient, d’Occident, de Nord i de Sud, 
no hi ha cultura humana en la què no hi trobem recursos al servei del cultiu del silenci i de la 
qualitat humana, eines i estratègies de les que podem aprendre molt. Veurem exemples ben 
pràctics, aplicables al nostre dia a dia.

21 i 28 de novembre 
2 dimecres, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 25 €  

Tres propostes independents (i complementàries) entre elles.



Lectures comentades
Explorar les fonts de la qualitat humana

8. ELS ENSENYAMENTS ZEN DEL 
MESTRE LIN-CHI*

a càrrec de Montse Cucarull, 
Marta Granés i Marià Corbí

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 16 d’octubre al 29 de gener
7 dimarts, quinzenalment, 
de 19:45 a 20:45 h.       
Aportació: 90 € (fraccionable)

9. COL·LECCIÓ DE CONSELLS 
PRÀCTICS DELS SAVIS*

a càrrec de Marià Corbí

Es tracta d’un recull de consells pràctics per 
assolir la gran qualitat humana trets d’alguns 
documents capdals de les tradicions 
espirituals: els Evangelis, Pau de Tars, 
l’Alcorà, dos Upanishads -Brihadâranyaka 
Upanishad i Chândogya Upanishad-, dos 
Sutres budistes centrals -Prajñâpâramitâ-
Ratnagunasamcayaghâtâ i el Sutra del 
diamant comentado per Hui Neng-.  

Del 12 de febrer al 14 de maig
7 dimarts, quinzenalment, 
de 19:45 a 20:45 h.       
Aportació: 90 € (fraccionable)

10. EL COL·LOQUI DELS OCELLS 
DE FARID UDDIN ATTAR*

a càrrec de Montse Cucarull, 
Marta Granés i Marià Corbí

Farid Uddin Attar va ser un gran poeta i 
pensador persa del segle XIII, en aquesta 
obra va realitzar un estudi sobre les actituds 
d’aquells qui des d’algun grau de descontent 
amb el què els toca viure han pensat en 
buscar una condició humana plena. Posa 
de manifest els lligams que els retenen i els 
impedeix el seu propòsit. 

Del 9 d’octubre al 21 de maig
15 dimarts, quinzenalment, 
de 19:45 a 20:45 h.       
Aportació: 180 € (fraccionable)

* Cada sessió combina dues activitats independents i complementàries entre sí, de 18:45 a 19:30 h. pràctica 
de silenci, entorn a algun fragment del text i de 19:45 a 20:45 h.: lectura comentada del text. 

11. L’ESSÈNCIA DE 
L’ENSENYAMENT DE RAMANA 
MAHARSHI EN ELS SEUS 
QUARANTA VERSOS

a càrrec de Marià Corbí

Ramana Maharshi (1879 - 1950), de 
la tradició hindú Vedanta Advaita (no-
dualitat), és un dels grans savis del segle 
XX. Va ensenyar l’autoindagació com el 
procediment més eficaç per a assolir 
la saviesa. L’obra que presentarem, Els 
quaranta versos sobre l’existència, està 
considerada l’exposició més condensada 
del seu ensenyament. 

Del 19 d’octubre al 5 d’abril
10 divendres, quinzenalment, 
de 15:15 a 16:30 h.    
Aportació: 120 € (fraccionable)

Les lectures s’oferiràn també en versió on line. Us podeu  matricular trucant per 
telèfon o enviant-nos un correu electrònic.



Curs d’especialització a la UAB

12. 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.  

Modalitat d’una sessió setmanal: 9 dilluns de l’1 d’abril al 10 de juny,   
                   de 16:30h. a 19:30 h
                   Aportació: 255€

Més informació: 
cetr.net/curs-uab/

13. L’ANARQUISME DES DE L’EPISTEMOLOGIA AXIOLÒGICA DE CORBÍ
A càrrec de Jose Manuel Bobadilla

L’anarquisme al S.XXI pot jugar un paper molt important en la construcció de les Societats del 
coneixement, en aquest cicle veurem quins aspectes de l’anarquisme son útils per a l’edificació 
d’aquestes noves societats. El cicle constarà de quatre sessions que giren en torn de diferents 
temes, com ara:

1. La necessitat de ser i fer societat
2. L’individu i la col·lectivitat
3. La tecnologia al servei de la vida
4. La dimensió absoluta de la realitat

23 i 30 de gener i 6 i 13 de febrer de 19:00 a 20:00 h.
Aportació:    Sessió: 5 €   Curs: 15 €

  

Curs



Grups de treball
Propostes d’aprofundiment i treball personal compartit*

15. 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: 4 d’octubre
Aportació: 60 €

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

16. 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 aquelles persones que ja 
han participat, prèviament, en alguna de les 
activitats del Centre.

Del 17 de setembre al 17 de juny. 
Els dilluns de 19 a 20:30 h.
Aportació: 100€ (fraccionable)

A càrrec de Jose Manuel Bobadilla 

La sèrie Black Mirror reflexiona de manera crítica sobe el lloc predominant dels talent shows 
en la societat actual, l’experimentació amb la ment humana, la televisió del càstig com a 
entreteniment, l’espectacle com a centre de la política, l’invasió de la privacitat... Black Mirror 
obliga a pensar en un món tecnodigital que ens absorveix cada cop més i desplaça la nostra 
atenció cap a un món virtual allunyat de la contemplació de la realitat.

1a sessió:  Capítol 1 Temporada 3.        17 de gener 
2a sessió:  Capítol 1 Temporada 2.        24 de gener
3a sessió:  Capítol 4 Temporada 3.        31 de gener
4a sessió:  Capítol 2 Temporada 2.       7 de febrer

Les sessions es dividiran en dues parts. La primera part (de 18h a 19h) consistirà en el visionat 
d’un capítol. A la segona part (de 19h a 20h) es farà un debat sobre els aspectes més rellevants 
del capítol. Es pot participar del debat sense haver asistit al visionat. El debat s’oferirà també 
en versió on-line, per participar haureu de matricular-vos, trucant per telèfon o enviant-nos 
un correu electrònic. 
 Aportació: caixeta inversa

14. Sèrie-fòrum    Black mirror

Curs



Cicles de conferències *

Amb motiu dels 20 anys de CETR, del qual 
Marià Corbí n’ha estat l’inspirador i director, 
hem programat aquest cicle sobre alguns 
dels punts centrals del seu pensament. La 
seva extensa i interdisciplinària investigació 
l’ha dut a fer un plantejament innovador 
sobre la concepció de l’ésser humà d’acord 
amb la configuració cultural pròpia de les 
societats d’innovació i canvi continu. Aquesta 
perspectiva antropològica li permet mostrar el 
fonament biològic dels fenòmens qualitatius 
humans (tals com l’art, l’espiritualitat, la 
bondat, etc.) i reflexionar, des d’aquesta base, 
sobre les condicions necessàries per afavorir el 
seu desenvolupament. La societat d’innovació i 
canvi, forçada a repensar-ho gairebé tot, podrà 
trobar en el pensament de Corbí recursos 
teòrics per a fer-ho.
El cicle està plantejat per poder assistir, si es 
vol, a sessions soltes. 

Horari: de 19:00 a 20:00 h.
Aportació:    Sessió: 5 €   Cicle: 25 €

1. Les dues funcions de les religions 
Establir patrons de vida col·lectiva.
Iniciar i cultivar l’espiritualitat.

A càrrec de Salvador Juncà
Dijous, 8 de novembre
   

2. Espiritualitat creativa
De l’espiritualitat des de la submissió a 
l’espiritualitat des de la indagació i creació 
lliure.

A càrrec de Francesc Torradeflot
Dijous, 15 de novembre

3. La interpretació de 
l’antropologia i del coneixement 
en les societats dinàmiques
La major transformació dels fonaments de la 
cultura humana.

A càrrec de Jose Manuel Bobadilla
Dijous, 22 de novembre 

4. L’Epistemologia axiològica
La necessitat de l’elaboració d’un saber sobre 
la formació de projectes valorals col·lectius en 
les societats d’innovació i canvi continu. 

A càrrec de Marta Granés
Dijous, 13 de desembre

5. El coneixement silenciós
La gran possibilitat del coneixement humà.

A càrrec de Teresa Guardans
Dijous, 20 de desembre

6. Espiritualitat com a Qualitat 
Humana
Una espiritualitat amb els peus a terra per 
unes societats dinàmiques.

A càrrec de Marta Granés
Dijous, 10 de gener

7. Qüestions que suscita el 
pensament de Marià Corbí en la 
cultura actual (Apèndix)

A càrrec de Francesc Torradeflot i 
Jose Manuel Bobadilla
Dijous, 17 de gener 

17. Perspectives del pensament de Corbí

* Els cicles de conferències s’oferiràn també en format streaming, si voleu participar només 
haureu de entrar al nostre canal de Youtube Cetr BCN el dia que es faci la conferència.



1. Recursos dels savis per a la 
felicitat

A càrrec de Marta Granés
Dimecres, 22 de maig 

2. La Qualitat Humana i la 
creativitat empresarial

A càrrec de Queralt Prat
Dimecres, 29 de maig 

18. Els ensenyaments dels savis sobre la felicitat

3. L’ensenyament ateu de la 
felicitat

A càrrec de Francesc Torradeflot
Dimecres, 5 de juny 

4. La felicitat en les noves 
espiritualitats

A càrrec de Francesc Torradeflot
Dimecres, 12 de juny 

Encara que ens ho han explicat de manera diferent, l’oferiment dels grans mestres són camins a 
la felicitat. 
En aquest cicle veurem com aborden la felicitat, el seus fonaments, i alguns dels camins que 
proposen per accedir-hi. El cicle està plantejat per poder assistir, si es vol, a sessions soltes.
Horari: de 19:00 a 20:00 h.
Aportació:    Sessió: 5 €   Cicle: 15 €

Pràctiques de silenci
19. 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 de setembre 
Aportació: 5€ per sessió 

 

20. TOT PASSEJANT…
Sortim a caminar per bonics 
racons de Catalunya

a càrrec de Montse Cucarull i 
Montserrat Macau

Proposarem tres sortides a l’any, dissabte al 
matí. Sempre seran caminades sense dificultat. 
Aprendrem a percebre el costat subtil del 
nostre paisatge, obrint-nos a la realitat que ens 
envolta, afinant l’oïda, la vista, l’olfacte…
Primera sortida: Dissabte 10 de novembre,     
a les 10.30h   
Punt de trobada: Collformic per anar al Pla de 
la Calma. Consulteu la disponibilitat de places 
als cotxes. 
Aportació voluntària



Caps de setmana
d’intensificació, a la natura

21. CAP DE SETMANA SOBRE  
ELS QUARANTA VERSOS SOBRE 
L’EXISTÈNCIA de Ramana Maharshi  

a càrrec de Marià Corbí, Montserrat 
Cucarull i Marta Granés

Dedicarem el cap de setmana a aprofundir en 
l’ensenyament que deixa Ramana Maharshi en 
els seus Els quaranta versos sobre l’existència. 
Ramana Maharshi és un dels grans savis del 
segle XX  de la tradició hindú Vedanta Advaita 
(no- dualitat). En aquesta curta obra ensenya 
l’autoindagació com el procediment més eficaç 
per a assolir la saviesa.    

2 i 3 de març 

22. CAP DE SETMANA SOBRE 
ELS CONSELLS PRÀCTICS  DELS 
SAVIS

a càrrec de Marià Corbí, 
Montserrat Cucarull i Marta 
Granés

Es tracta d’un recull de consells pràctics per 
assolir la gran qualitat humana trets d’alguns 
documents capdals de les tradicions 
espirituals: els Evangelis, Pau de Tars, 
l’Alcorà, dos Upanishads -Brihadâranyaka 
Upanishad i Chândogya Upanishad-, dos 
Sutres budistes centrals -Prajñâpâramitâ-
Ratnagunasamcayaghâtâ y el Sutra del 
diamante comentado por Hui Neng-. 

11 i 12 de maig

23. 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.

16 i 17 de febrer 
8 i 9 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: Combinarem les places dels 
vehicles dels assistents.

Allotjament: 100€.  

Més informació a secretaria.



Cicle de cinema

El otro lado de la esperanza   (Dir.: Aki Kaurismaki. 2017, Finlandia)                                       26 d’octubre      
Presenta: Eva Torres

Hacia la luz  (Dir.: Naomi Kawase. 2017, Japó)                                                     9 de novembre
Presenta: Teresa Guardans

Big Fish (Dir.: Tim Burton. EUA, 2003)                                               16 de novembre              
Presenta: José Manuel Bobadilla

El insulto  (Dir.: Ziad Doueiri.  Líban, 2017)                                                                                           23 de  novembre
Presenta: a concretar

La  teoría  sueca del amor (documental)  (Dir.:  Erik Gandini. 2015, Suècia)       30   de   novembre
Presenta: Olga Almató 

Yo soy Sam  (Dir.: YJessi Nelson. EUA, 2001)                                     14 de desembre
Presenta: Encarna Navas                                

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

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

Caps de setmana



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. 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 (UB)
i en Ciències Químiques. Investigadora del 
CETR.

Maria Fradera, mestra (UAB) 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)

Marta Granés, doctora en Ciències de la 
Religió (UCM), 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, entre 
d’altres, 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 (Lovaina) i 
en Filosofia (UAB), és el director de l’Associació 
Unesco per al Diàleg Interreligiós i professor 
de “místicas orientales” a la Universidad de la 
Mística d’Ávila. 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

Queralt Prat-i-Pubill, empresària, llicenciada 
i MBA per ESADE, màster MBA INSEAD, 
màster de Recerca per ESADE. Investiga la 
qualitat humana en la gestió d’empreses, els 
equips auto-gestionats creatius, i els sistemes 
monetaris. És professora a Copenhagen 
Business School (“CBS”), i a ESADE. Forma part 
de l’equip investigador del CETR.

Òscar Puigardeu, psicòleg. Formador de l’ ICE de 
la UB. Actualment treballa com a Psicopedagog 
del Seetdic (Servei educatiu específic per alumnat 
amb trastorns generalitzats del desenvolupament 
i la conducta) 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, 
i altres recursos d’interès. 

Servei de construcció de projectes 
de motivació i cohesió d’equips creatius 
(Projectes axiològics col·lectius).

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  

Instagram: @cetr.bcn
YouTube: Canal Cetr Bcn

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    

Cursos on-line

Conferències en streaming

Butlletí: Per estar al dia. Us podeu donar 
d’alta a www.cetr.net.

Xarxes socials: Facebook, Twitter, 
Instagram i Youtube.



www.cetr.net

Centre de recerca reconegut per                                                                                                                  
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)                                                                                                                                          

de la Generalitat de Catalunya  

Si vols rebre el programa imprès,                                                           
inscriure’t al butlletí mensual                                                                     

o rebre informació de les nostres activitats, entra a 

Descarrega’t el Programa d’activitats 2018-2019


