
Aprenent a cultivar        
 la qualitat humana

en societats d’innovació i canvi continu

Programa d’activitats 2019-2020



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 més de 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                                                            
• Cursos
• Seminaris                                                                                
• Grups de treball                                 
• Cicle de cinema, etc.



La qualitat humana és... 

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

Jornada de portes obertes
dimarts, 17 de setembre 

a partir de les 16:00 h.



Lectures comentades
Explorar les fonts de la qualitat humana i la qualitat humana profunda

* Cada sessió combina dues activitats independents i complementàries entre sí, de 18:15 a 19:00 h. pràctica de 
silenci, entorn a algun fragment del text i de 19:00 a 20:15 h. lectura comentada del text. 

1. EL HOMBRE UNIVERSAL DE 
    AL-YILI (extractes)

a càrrec de Marià Corbí, Montse 
Cucarull i Marta Granés

Al-Yili és un indagador de la subtilitat present en la 
realitat que ens envolta, així com en les capacitats 
humanes. La realitat està prenyada de subtilitat 
i aquest autor sufí la intenta desentranyar. Ens 
endinsarem en aquesta obra des d’un interès per 
treballar el sentir la realitat.  
Diu:
“Como las olas cuyo principio es la unidad del mar
Y que, en su multitud, están unidas por él;
Cuando el mar está en movimiento,
Son las olas que lo constituyen en su totalidad,
Cuando [el mar] está en reposo,
No hay ni olas ni multiplicidad.”

Del 8 d’octubre al 24 de març
11 dimarts, quinzenalment, 
de 19:00 a 20:15 h.*
Aportació: 155 € (fraccionable)

2. ENSEÑANZAS DE MAZU
a càrrec de Marià Corbí, Montse 
Cucarull i Marta Granés

Mestre del budisme xinès del segle VIII,  
que apunta a que hi ha una visió de la 
realitat des del sentir alliberada dels 
condicionaments que li posem. Per assolir 
aquesta mirada no tenim cap obstrucció, 
només cal no lligar-se als extrems de bé i 
mal, de puresa i impuresa, abandonar les 
elocubracions mentals en favor d’indagar la 
realitat de manera mental-sensitiva. 
 “Un día, mientras que el maestro chan 
Mayu Baoche paseaba con Mazu, le 
preguntó: «¿Qué es la gran extinción?»                          
Mazu respondió: «Apresúrate» Baoche 
preguntó: «En hacer ¿qué?» Mazu:                                        
«En mirar el agua».”

Del 15 d’octubre al 17 de desembre
5 dimarts quinzenalment
de 19:00 a 20:15 h.*
Aportació: 75 € (fraccionable)

3. IBN ARABÍ: EL TRATADO DE LA UNIDAD
a càrrec de Marià Corbí

Es tracta d’una obra atribuïda a Ibn Arabí, encara que no és segur que sigui d’ell. A Ibn Arabí l’anomenen 
“el gran” perquè va ser un gran mestre sufí i un gran filòsof, dels majors que ha tingut l’Islam. Una obra 
de la tradició musulmana que apunta vers el mateix que el corrent vedanta hindú i les grans obres 
budistes.

Del 18 d’octubre al 20 de març, 10 divendres, quinzenalment, de 15.15 a 16.30 h.
Aportació: 140 € (fraccionable)



4.  LA INVESTIGACIÓ 
INTERIOR: KALAMA SUTTA I 
CANKI SUTTA 

a càrrec de Giulio Santa
Mitjançant aquests suttas intentarem 
identificar quin és el nostre 
posicionament filosòfic enfront de les 
nostres idees. Les estem abraçant d’una 
manera oberta, com un punt de partida 
des del qual mirar un món que no hem 
experimentat de forma conscient o, 
en canvi, ens agafem a les idees com si 
fossin una única manera de veure les 
coses, no superable per cap altra veritat? 

14, 21 i 28 de novembre
3 dijous, de 18:25 a 18:55 h. (silenci) 
i de 19 a 20:30 h. (curs)  
Aportació: 50 € (fraccionable)

6. LA POESIA DE RILKE: UNA 
INTRODUCCIÓ EN CLAU DE 
SAVIESA

a càrrec de César Arjona
Rainer Maria Rilke es va mantenir 
relativament allunyat de les convencions 
literàries de la seva època. Potser per 
això va produir una obra única i original, 
d’una autenticitat colpidora, que 
combina un gran pes intel·lectual amb 
un simbolisme evocador. La seva obra 
cabdal, les Elegies de Duino, ens porta 
a preguntar-nos quina diferència hi ha 
entre un text sagrat i una poesia que 
sembla provenir directament de l’ànima. 

Del 9 al 30 de gener
4 dijous, de 19 a 20:15 h.       
Aportació: 60 € (fraccionable)

5. VERSOS SOBRE LA PERFECCIÓ 
DE LA SAVIESA. Prajñaparamita-
Ratnagunasamcayagatha Sutra

a càrrec de Marià Corbí, Montse 
Cucarull i Marta Granés

Aquest text budista presenta una manera 
d’entendre la realitat i la pròpia  individualitat 
que resulta alliberadora de la repetitiva i 
estreta mirada amb la que ens apropem al món 
i ens entenem a nosaltres mateixos. 
Alguns del seus plantejaments són: el jo i allò 
meu són inconsistents; donar per  real la idea 
d’un jo comporta sofriment; tota visió de la 
individualitat és produïda per la ignorància; 
l’essencial naturalesa de totes les coses està 
buida de totes les nostres concepcions. 

Del 21 de gener al 2 de juny
10 dimarts quinzenalment, 
de 19:00 a 20:15 h.*
Aportació: 140 € (fraccionable)

7. DIVÁN DE MANSUR HALLAY
a càrrec de Marià Corbí, Montse 
Cucarull i Marta Granés

Els poemes recollits en aquesta obra mostren 
la intensa relació sensitiva amb la fondària 
de la realitat d’aquest sufí iranià del segle IX, 
Hallay. Ens aproximarem a aquesta bella obra 
de recopilació per veure-hi i indagar els trets 
del seu interès per la realitat que forgen la seva 
poesia.
Diu Hallay:
“Merced a un pacto, un contrato y una alianza
la verdad a la realidad me ha transportado.
Mi corazón, sin mi conciencia, 
ha dado testimonio:
ése es el camino y éste mi corazón”

Del 14 d’abril al 20 de maig
4 dimarts, quinzenalment, 
de 19:00 a 20:15 h.*
Aportació: 60 € (fraccionable)



9. ESPIRITUALITAT SENSE DÉU 
PER UN MÓN NOU

a càrrec de Francesc Torradeflot
És possible cultivar la qualitat humana sense 
Déu? Es considerarà com ha estat possible 
cultivar l’espiritualitat sense Déu en el passat 
i com ho és ara. Pot aquesta espiritualitat, 
que no parla del més enllà, tenir força per 
transformar aquest món? Es treballaran 
textos de Buda, Mahavira, Confuci, Lao Tsé, 
Meslie,  Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche, 
Einstein, Tolle, Sam Harris i Comte-Sponville, 
entre altres. 

Del 7 al 28 de maig
4 dijous, de 19 a 20:30 h.    
Aportació: 60 € (fraccionable)

8.  REDESCOBRIR JESÚS DE 
NATZARET, UN MESTRE DE VIDA

a càrrec de Teresa Guardans
Per poder rebre i explorar les paraules del 
mestre de Natzaret cal anar més enllà del 
personatge creat al llarg dels segles. Conèixer 
alguns aspectes del seu temps, un moment 
clau de la història del judaisme, ens ajudarà 
a travessar motlles d’interpretació per tal de 
poder redescobrir el sentit del seu llegat. Com 
era l’entorn de Jesús? Què el preocupava? 
Qui l’escoltava? El recorregut que farem ens 
permetrà entrar en contacte amb les diverses 
fonts textuals que tenim a l’abast (els evangelis 
canònics, apòcrifs, gnòstics, les cartes...) i 
redescobrir la força i el sentit del seu mestratge. 

20 i 27 d’abril i 4 i 11 de maig
3 dilluns, de 19 a 20:30 h.       
Aportació: 45 € (fraccionable)

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

10. 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: 3 d’octubre
Aportació: 60 € 

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

11. 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 16 de setembre al 15 de juny 
Els dilluns de 19 a 20:30 h.
Aportació: 110€ (fraccionable)



L’ ABC de la lectura de textos

Hi ha tot un llegat de saviesa que ens arriba en clau poètica i simbòlica, i que demana 
una forma de llegir diferent de la que fem servir habitualment per “informar-nos”. 
Són textos que busquen despertar la intuïció, commoure, obrir-nos a la realitat... 
Sabem com fer-ho per llegir-los?
A través d’una sèrie de propostes independents entre elles, aquest curs ofereix la 
possibilitat d’aprendre’n i de practicar, en unes sessions que combinaran una breu 
presentació i selecció de l’obra triada, el treball personal d’aprofundiment, el diàleg 
i l’intercanvi. 

12. El Bhagavad Gîta  
a càrrec de Teresa Guardans

Una batalla a punt de començar és l’escenari perfecte per pensar sobre el sentit de la vida i la 
millor forma de viure una vida amb sentit. És el que ens proposa aquesta petita gran obra de 
l’espiritualitat hindú, que forma part del Mahabarata, la gran epopeia de la literatura índia.

20 i 27 de febrer, 2 dijous, de 19 a 20:15 h.
Aportació: 20 € (fraccionable)

13. El Sutra del Cor  
a càrrec de Jose Manuel Bobadilla

Es diu que en el pot petit està la bona confitura, doncs això és el que passa amb aquest 
petit sutra de la tradició budista. En la seva brevetat s’amaga tota una riquesa que ens farà 
qüestionar-nos la necessària dualitat de la vida. Aquest text pertany a la tradició budista 
Mahayana.

19 i 26 de març, 2 dijous, de 19 a 20:15 h.
Aportació: 20 € (fraccionable)

14. Ioga-Vasishta de Valmiki  
a càrrec de Francesc Torradeflot

Es farà una lectura de fragments d’històries i fàbules en que es mostrarà la conversa entre el 
savi Vasishtha i Rama que explica que el viatge espiritual allibera del sofriment si es fa amb 
esforç i amb creativitat. És un text clàssic vinculat a la corrent clàssica del Advaita Vedanta 
hindú.

16 i 30 d’abril, 2 dijous, de 19 a 20:15 h.
Aportació: 20 € (fraccionable)



Reflexions compartides entorn a reptes contemporanis 
Seminaris

16. DIÁLOGOS: EL ARTE COMO 
INDAGACIÓN

a cargo de Rubén Caruso

Al pintar busco el rostro 
de lo que no tiene rostro

Bram Van Velde

Lo que el pintor busca sin cesar es un 
lugar para recibir la ausencia 

John Berger

Es la precariedad de la obra 
lo que sitúa al artista en posición heroica 

Guillermo Sucre

¿Qué sentido pueden tener esas 
palabras? 
Nos proponemos entrar en diálogo con 
las reflexiones de algunos artistas y 
pensadores de arte. Explorar desde sus 
escritos qué incentivos de búsqueda 
y necesidades llevan a la expresión 
plástica. Qué validez hay en la mirada de 
la realidad desde el arte. Hoy, ¿podemos 
hablar todavía de espiritualidad en 
el arte? ¿El arte está reñido con la 
producción? ¿Qué rol cumple el talento? 

5, 12, 19 i 26 de febrer 
4 dimecres, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: caixeta inversa

15. PRINCIPIS 
D’EPISTEMOLOGIA AXIOLÒGICA

a càrrec de Jose Manuel
Bobadilla

Una de les línies centrals del CETR 
és l’estudi de com, al llarg de tota la 
història, l’espècie humana ha construït 
els seus sistemes de valors. 

Som éssers socials que construïm el 
nostre món i la forma en la qual ens 
relacionem. Ens hem d’autoprogramar 
a tots els nivells i l’espistemologia 
axiològica pot esdevenir una eina molt 
important per construir nous models 
socials adequats a les societats 
del segle XXI.

Durant aquestes tres sessions 
presentarem l’Epistemologia Axiològica 
de Marià Corbí, quins són els seus 
principis antropològics i epistemològics, 
quina anàlisi ofereix sobre la relació 
entre individu, col·lectiu i entorn i quines 
aportacions i aplicacions pot fer a les 
noves societats del coneixement.

15, 22 i 29 de gener 
3 dimecres, de 19:00 a 20:15 h.
Aportació: 45 €



Seminaris

17. COM VIURE DE LA 
CREATIVITAT 

a càrrec de Jaume Agustí

Sense la creativitat de tothom 
no tenim futur La creativitat és la 
principal capacitat de la intel·ligència 
humana: la intel·ligència creativa és 
allò que ens fa pròpiament humans. 
Solament si una majoria social 
desenvolupa i exerceix la intel·ligència 
creativa  al llarg de la vida en tota 
activitat, serem capaços d’afrontar 
un mon en canvi accelerat, ple de 
reptes, incerteses i gravíssims perills. 
Ja no podem descarregar la nostre 
responsabilitat en les elits, líders o 
especialistes, que ja han demostrat 
la seva impotència per gestionar tota 
aquesta complexitat del mon actual..

12, 19 i 26 de març i 2 d’abril
4 dijous, de 19:00 a 20:30 h.

   Aportació: 60 €

18. 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. 

4 i 11 de maig 
2 dilluns, de 17:00 a 18:30 h.
Aportació: 30 €



Curs d’especialització a la UAB

19. 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: creació d’innovació. 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.  

9 dilluns del 9 de març al 11 de maig,                                    Més informació:  
de 17:00 a 19:00 h.                                                                    cetr.net/curs-uab/
Aportació: 255€

20. CONEIXEMENT I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA I 
CONVICCIONAL A EMPRESES I ASSOCIACIONS 

A càrrec de l’equip de CETR
La diversitat religiosa i conviccional per si mateixa no és cap garantia de cohesió ni de 
convivència i sovint els disensos generen tensions i conflictes. A través d’aquest curs volem 
mostrar les eines teòriques i pràctiques que poden afavorir el diàleg i el consens que 
poden contribuir a generar acords i cohesió social. El curs promou el valor del respecte i 
reconeixement de la diversitat, el valor del diàleg i de la seva capacitat de generar consens i 
compromís social de transformació. 
És una formació oberta a professionals, voluntaris i voluntàries vinculats a empreses i 
associacions disposades a integrar i incloure la diversitat d’opcions religioses, espirituals i 
conviccionals en la motivació i cohesió dels seus àmbits de treball i dels seus clients i clientes, 
associats i associades i usuaris i usuàries.

Del 12 de setembre al 19 de desembre, 48 hores lectives i 12 de pràctiques, 
dimecres i dijous, de 17:00 a 19:00 h.
Aportació: 155 €

Gestió de la diversitat religiosa a                          
empreses i associacions



Pràctiques de silenci

22. 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 de setembre 
Aportació: 6€ per sessió 

 

23. 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 9 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

21. TRES SESSIONS INTENSIVES PER INTRODUIR-SE 
      EN LA PRÀCTICA DEL SILENCI

a càrrec de Teresa Guardans
Ens cal descobrir el poder del silenci, cultivar el silenci. Quantes vegades hem desitjat aturar-nos, 
centrar-nos, pacificar-nos, per poder comprendre de debò, per poder viure! El cultiu de l’atenció, el 
silenci i la meditació ens obre a la realitat i ens permet viure més conscientment cada situació. 
Però, per on començar? Aquest curs presenta les claus del silenci interior i ofereix la possibilitat 
de practicar alguns recursos essencials (aplicables al nostre dia a dia). L’exercici personal permetrà 
detectar les principals dificultats de cadascú i buscar maneres d’afavorir els hàbits d’atenció i silenci.

10, 17 i 24 d’octubre
3 dijous, de 19 a 20.30 h.
Aportació: 45 € (fraccionable)

L’ ABC del Silenci



Caps de setmana
d’intensificació, a la natura

25. CAP DE SETMANA 
D’INDAGACIÓ AMB EL SENTIR 
SEGUINT EL MESTRE SUFÍ AL-YILI   

a càrrec de Marià Corbí, 
Montserrat Cucarull i 
Marta Granés

Dedicarem el cap de setmana a treballar la 
indagació de la profunditat del viure amb el 
sentir seguint els plantejaments de l’obra 
d’aquest gran mestre sufí per aprendre a 
utilitzar la subtilitat de la sensibilitat.    

8 i 9 de febrer

26. CAP DE SETMANA SOBRE EL 
SUTRA BUDISTA VERSOS SOBRE 
LA PERFECCIÓ DE LA SAVIESA

a càrrec de Marià Corbí, 
Montserrat Cucarull i 
Marta Granés

Abordarem algunes de les seves aportacions: 
el jo i el seu món són inconsistents; donar 
per  real la idea d’un jo comporta sofriment; 
tota visió de la individualitat és produïda 
per la ignorància; l’essencial naturalesa de 
totes les coses està més enllà de les nostres 
concepcions. També treballarem sobre 
les recomanacions que el sutra dona als 
indagadors. 

25 i 26 d’abril 

24. 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 novembre
29 de febrer i 1 de març
6 i 7 de juny

Els tres caps de setmana són independents i 
complementaris entre sí. Es pot participar en 
un d’ells o en tots tres.  

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 10:00h. 
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: En cotxe particular.        
Si necessites plaça, avisa’ns.

Preu: 110€, inclou el dinar de 
diumenge.  

Més informació a secretaria. 
93 410 77 07 (tardes)



Cicle de cinema

Hotel Salvación (Dir.: Shubhashish Bhutiani. Índia, 2016)                      25  d’octubre      
Presenta: Marta Granés

Pago Justo  (Dir.:   Nigel Cole.  Regne Unit, 2010)                                                                                                                                  8    de    novembre
Presenta: Jose Manuel Bobadilla

Fàtima  (Dir.: YJessi Nelson. EUA, 2001)                                           15 de novembre              
Presenta: Teresa Guardans 

El    mayor    regalo    Documental    (Dir.:   Juan   Manuel   Cotelo. Espanya,   2018)                                 22         de  novembre
Presenta: Encarna Navas   

Cafarnaum  (Dir.:  Nadine Labaki. Líban-França, 2019)                                                                                                  29   de   novembre
Presenta: Olga Almato

La familia Bélier (Dir.: Eric Lartigau. França, 2014)                        13 de desembre
Presenta: Eva Torres                                 

Projectarem una selecció de pel·lícules i documentals 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 la nostra web cetr.net

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

Caps de setmana

Programa previst:



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

César Arjona Sebastià, doctor en Dret i màster 
en Filosofia. Professor titular d’ESADE, 
on investiga en l’àmbit de l’ètica jurídica i 
professional. Des de fa uns anys, recorre els 
camins de la poesia.

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.

Rubén Caruso, artista. Graduat en Arts Plàstiques 
per la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 
Inicia la seva carrera artística a mitjans dels 
noranta. 

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 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.

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, doctora en Filosofía per 
l’Universitat Copenhagen Business School 
(Dinamarca), doctora en “Management 
Sciences” per ESADE Business School de la 
Universitat Ramon Llull, llicenciada en Direcció 
i Administració d’Empreses i MBA per ESADE i 
Master CEMS. També ha cursat estudis de MBA 
a Insead (França) y es master de investigación 
por ESADE.

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.

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 místiques orientals a la Universidad de la 
Mística d’Ávila. Investigador a CETR.

Giulio Santa, llicenciat en Ciències Politiques i de 
l’Administració per la Universitat Pompeu  Fabra 
(UPF), és tallerista-dinamizador, docent i coach.

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 2019-2020


