
Aprenent a cultivar        
 la qualitat humana

en societats d’innovació i canvi continu
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CETR, un centre de recerca                     
entorn de la qualitat humana 

1a. En què consisteix la “qualitat hu-
mana profunda” (allò que els nostres avant-
passats 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 i www.ea.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’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                                                            
• Xerrades
• Seminaris                                                                                
• Grups de treball, etc.

El programa previst per aquest curs 
combina propostes presencials i on-
line. Les places presencials seran 
limitades. Per si les circumstàncies 
obliguen a fer alguna modificació 
o s'introdueixen noves activitats, 
us animem a entrar a www.cetr.
net i donar-vos d'alta al Butlletí i 
així podreu rebre tota la informació 
actualitzada. Gràcies!



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
dimecres, 16 de setembre 

de les 16:30 h. a les 20:00 h.



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

1. VERSOS SOBRE LA PERFECCIÓ 
DE LA SAVIESA: RATNAGUNA-
SAMCAYAGÂTHÂ SUTRA

a càrrec de Marià Corbí, Montse 
Cucarull i Marta Granés

Aquest text del budisme Mahayana planteja de 
manera concisa, en 302 versos o línies, la seva 
perspectiva sobre què és la qualitat humana 
profunda i com es cultiva. Té l’interès que d’ell 
es poden treure aclariments aptes per a la 
societat vint segles després de la seva aparició i 
situada a 7.500km de distància.
El text es pot descarregar a:
www.librosbudistas.com/descargas/P8M.pdf

Del 20 d’octubre al 18 de maig
15 dimarts, quinzenalment, 
de 19:00 a 20:15 h.
Aportació: 175 € (fraccionable)

2. LECTURA DEL FÎHI MÂ FÎHI  
DE RÛMÎ

a càrrec de Marià Corbí, Montse 
Cucarull i Marta Granés

Resulta molt interessant per als ciutadans 
de les societats que viuen de la tecnologia 
aproximar-se a l’obra de Mawlânâ Rûmî 
-savi i poeta sufí persa del s.XIII-  perquè al 
presentar-nos reflexions profundes sobre la 
natura humana en forma poètica enriqueix 
doblement la perspectiva abstracta amb la 
que ens interpretem a nosaltres i a la realitat 
a la que ens empeny l’us de la tecnociència.
Llegirem la versió: Fihi Ma Fihi  de Jalaluddin 
Rumi  2001. Ed. Sufí. ISBN 9788487354038  
 

Del 13 d’octubre al 11 de maig
15 dimarts quinzenalment,
de 19:00 a 20:15 h.
Aportació: 175 € (fraccionable)

3. ELS RUBAIYATS DE RÛMÎ
a càrrec de Marià Corbí

Conjunt de poemes del gran pensador i poeta 
persa Rumi de el s. XIII. Es tracta d’una indagació 
de la dimensió absoluta de la realitat des de la 
sensibilitat i el cor. D’ell podem aprendre com 
gestionar la nostra sensibilitat per a la indagació 
d’aquesta dimensió.
Llegirem la versió: RUBAIYATS de Djalal ud Din 
Rûmî. 2004. Ed.Obelisco ISBN: 978-84-7720-
529-6

Del 16 d’octubre al 19 de març
11 divendres, quinzenalment, 
de 15:15 a 16:30 h.
Aportació: 155 € (fraccionable)

4. 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 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 explorar el sentit del 
seu mestratge. 

5, 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre
4 dilluns, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 60 € (fraccionable)



7.  LA INVESTIGACIÓ INTERIOR: 
KALAMA SUTTA 
I CANKI SUTTA 

a càrrec de Giulio Santa
Aquest taller ens ajudarà a identificar com 
ens posicionem davant les nostres opinions 
i les dels altres. Aquest reconeixement ens 
ajudarà en els processos de compartir 
opinions i conviure en un món divers 
d’una manera més integradora i amb una 
actitud oberta i investigadora davant les 
experiències de la vida, generant una 
identitat més flexible i capaç de canviar 
davant dels nous reptes individuals i 
socials. 

10, 17 i 24 de maig
3 dilluns, de 18:25 a 18:55 h. (silenci) 
i de 19:00 a 20:30 h. (curs)  
Aportació: 50 € (fraccionable)

5. LA TERRA ERMA, DE T.S. 
ELIOT: UN CANT PROFÈTIC DE 
LA CRISI CONTEMPORÀNIA

a càrrec de César Arjona
La terra erma (The Waste Land), de 
T.S. Eliot, és considerada la culminació 
de la poesia avantguardista en llengua 
anglesa. Quan ja ha passat un segle des 
de la seva publicació, l’obra esdevé una 
profecia extraordinàriament lúcida de la 
crisi personal, espiritual i ecològica del 
nostre temps. El text reflecteix una realitat 
cacofònica i fragmentària que prefigura el 
món contemporani, materialitzada en una 
pluralitat de veus, de punts de vista, d’estils 
literaris i, fins i tot, de llengües. 

En què consistirà el seminari?

Llegirem el poema amb la calma necessària 
per intentar desentranyar les seves 
múltiples al·lusions, que van des de l’alta 
cultura fins a la popular, des de la història 
fins a l’economia, travessant diverses 
tradicions religioses i espirituals. D’aquesta 
manera, procurarem apropar-nos al potent 
missatge que Eliot pensava que només podia 
transmetre en tota la seva profunditat, 
mitjançant la forma poètica.

14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer
4 dijous, de 19:00 a 20:15 h.       
Aportació: 60 € (fraccionable)

6. ESPIRITUALITAT SENSE DÉU 
PER UN MÓN NOU (II)

a càrrec de Francesc Torradeflot
S’estudiarà el cultiu de la qualitat humana 
sense Déu a través de diversos autors. 
Es treballaran textos de mestres de 
saviesa de tradicions religioses, filosofies, 
noves espiritualitats, ciències i arts, 
atenent també als corrents més recents 
de l’espiritualitat sense Déu. Es veuran 
els plantejaments principals d’aquesta 
espiritualitat i les pràctiques i experiències 
més habituals. El curs es pot seguir sense 
haver participat en la primera edició. 

6, 13, 20 i 27 de maig
4 dijous, de 19:00 a 20:30 h.    
Aportació: 60 € (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?

Aquest curs ofereix la possibilitat d’aprendre’n i de practicar a través de dues propostes (independents 
entre elles). Les sessions combinaran una breu presentació i selecció de l’obra triada, el treball personal 
d’aprofundiment i el diàleg.

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

Diuen que al pot petit hi ha 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 sobre la 
necessària dualitat de la vida. Aquest text pertany a la tradició budista Mahayana.

18 i 25 de febrer, 2 dijous, de 19:00 a 20:15 h.
Aportació: 20 € 

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

Es farà una lectura de fragments d’històries i faules que formen part de la conversa entre el savi 
Vasishtha i Rama, en la què s’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 de l’Advaita Vedanta hindú.

18 i 25 de març, 2 dijous, de 19:00 a 20:15 h.
Aportació: 20 € 

10. 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

Ioga



Reflexions compartides entorn a reptes contemporanis 
Seminaris

11. SIS SESSIONS PRÀCTIQUES DE QUALITAT HUMANA PER 
ORGANITZACIONS QUE VOLEN SER CREATIVES 

a càrrec de Queralt Prat-i-Pubill

La innovació en sistemes i productes passa per la qualitat humana dels equips creatius, 
i aquesta no sorgeix del no res. Per això proposem aquest curs, eminentment pràctic, 
desenvolupat en tres mòduls:  

Mòdul 1: Situació, context, marc teòric i vocabulari de les aportacions de l’espiritualitat 
i el mindfulness a la gestió d’empreses.
Mòdul 2: Qualitat humana pràctica per empreses que volen ser creatives.
Mòdul 3: Com dur a terme el procés de transformació de l’organització per tal d’orientar-
la a la creativitat?

I que té per objectiu:

• Clarificar la no viabilitat de las aportacions de l’espiritualitat “new age” a l’organització.
• Facilitar la comprensió dels fonaments de la qualitat humana.
• Conèixer les passes per dissenyar i desenvolupar la qualitat humana a l’organització.

14, 21 i 28 de setembre i 5, 19 i 26 d’octubre                                     
6 dilluns, de 19:00 a 20:15 h. 
Modalitat: on-line. En castellà. 
Aportació: 80 € (fraccionable)

12.  POR LOS CAMINOS DEL SILENCIO: DIÀLEGS AMB MARIÀ CORBÍ
a càrrec de Montserrat Macau i Joan Puigpiqué

“Perquè no demanar-li a l’autor si ens pot aclarir els dubtes i qüestions que se’ns plantegen 
a partir de la lectura del llibre?” Així va sorgir aquesta proposta que es concretarà en tres 
sessions de diàleg amb en Marià Corbí sobre una obra que explora la no-entitat del jo, les 
dues dimensions de la realitat, el sentit de la mort, o del temps, entre altres temes. Es 
pressuposa la lectura prèvia del llibre, que dividirem en tres parts (p.11-66, 67-121 i 123-
197). Por los caminos del silencio es pot comprar o descarregar gratuitament a bubok.es.  

29 d’octubre, 26 de novembre i 17 de desembre                                     
3 dijous, de 19:00 a 20:15 h. 
Aportació: 45€ (fraccionable)



Reflexions compartides entorn a reptes contemporanis 
Seminaris

14. EL CONTE DE LA PRINCESA KAGUYA: 
      ELS REPTES DE VIURE UNA VIDA HUMANA

Cinefòrum - Seminari a càrrec de Teresa Guardans

El conte de la princesa Kaguya és una pel·lícula d’animació, dirigida per Isao Takahata (Japó, 
2013) basada en El conte del tallador de bambú, un relat del segle X, considerat el text més antic 
de la literatura japonesa.

Els dibuixos, carregats de poesia, conviden a la contemplar la pel·lícula i assaborir-la sense 
presses. Però a més  és una obra per a la reflexió. La vida humana és una gran oportunitat –sembla 
voler dir-nos–, però té un preu. Estem disposats a pagar-lo? Aprofitem aquesta oportunitat o ens 
la deixem perdre? Quines són les condicions que fan possible una vida humana de qualitat? 
D’aquí que proposem un “cinefòrum-seminari” en 2 sessions:

- Divendres 15 de gener (18:00-20:30h). Projecció a CETR de la pel·lícula i un primer 
comentari-debat. També es pot veure a Netflix. 

-  Dissabte 16 de gener (11:00-13:h). El repte de viure: una mirada sobre els protagonistes 
des de la perspectiva de la qualitat humana. Una reflexió que també portarem fins a les 
nostres vides i que tindrà en compte les orientacions que ens ofereix el llegat de saviesa de 
la humanitat.

Modalitat: presencial i on-line
Aportació: 30 €

13. LA TECNOCIÈNCIA I LA QUALITAT DE VIDA
a càrrec de Jose Manuel Bobadilla

Tres sessions per tenir una visió de la tecnociència com eina humana al servei de la vida humana i 
la qualitat de vida. Per què l’ésser humà fa tecnologia? Quina relació s’estableix entre aquest y la 
tecnociència? Si la tecnologia depèn de la orientació humana, és aquesta neutra? Quines noves 
tecnologies estan al servei de la vida i per què cal potenciar-les? Totes aquestes preguntes obren 
un extens debat que avui, més que mai, s’ha d’abordar des de la qualitat humana, tenint present 
que vivim en societats que no poden renunciar a la tecnociència i la riquesa que aquestes ens 
aporten.

 Sessió 1. Un “fer tècnic” al servei de la supervivència.
 Sessió 2. La neutralitat tecnològica. Un debat a superar.
 Sessió 3. La tecnociència al servei de la vida.

13, 20 i 27 de novembre 
3 divendres, de 18:00 a 19:15 h.
Aportació: 45 €



16. QUAN LA PSICOLOGIA MIRA L’ESPIRITUALITAT          
a càrrec d’ Òscar Puigardeu

En aquest seminari farem una introducció a les diferents mirades de la psicologia a la psique 
humana al llarg de la seva història. La psicologia no disposa d’un corpus teòric unificat sinó que 
en ella conviuen diferents mirades basades en diferents constructes teòrics que intenten explicar 
la conducta humana. Per aquest motiu també són diverses les aproximacions de la psicologia  
al fet religiós i a la vivència del mateix. Ens aproximarem a les mes importants tot analitzant les 
seves aportacions a l’estudi de l’experiència religiosa.

Objectius:   - presentar els conceptes centrals de les principals corrents psicològiques.
      - aproximar-nos a la mirada al fet religiós de cada una d’aquestes corrents.
         - presentar les principals línies de recerca actuals de la psicologia sobre el fet religiós.

Continguts: - Primeres aproximacions de la psicologia a l’experiència religiosa.
       - Les principals escoles dins de la psicologia: psicoanalisis, conductisme, humanisme, 
        cognitivisme, sistèmica i transpersonal.
      - Aportacions de les diferents escoles a l’estudi del fet religiós.
      - Línies de recerca en psicologia de la religió.

3 i 10 de maig 
2 dilluns, de 17:00 a 18:30 h.
Aportació: 30 €

15.  INDAGACIÓ SOBRE LA VIDA ÉS COM UN SOMNI 
a càrrec de Marta Granés

Molt sovint la saviesa de les tradicions espirituals afirma que la realitat és inconsistent, 
un simulacre, que és com un miratge. Seguint alguns textos indagarem pas a pas aquestes 
afirmacions sense recolzar-nos en supòsits ni creences, intentant arribar al fons mitjançant un 
treball de raonament.

Ens proposem arribar a comprendre el més fondament possible que el nostre món i nosaltres 
mateixos som una construcció. Una construcció necessària però sense més consistència que la 
que nosaltres mateixos li donem. El nostre món no és més real que el d’un escarabat o un ocell: 
cada vivent construeix un món correlat a les seves necessitats, i aquests mons són només a la 
seva ment.

Com també proposen les tradicions de saviesa indagarem: què és el que es presenta darrere de la 
completa inconsistència? És la seva mateixa inconsistència la que ens dirà el què ens hagi de dir.

8, 15, 22 i 29 d’abril
4 dijous, de 19:00 a 20:30 h.

   Aportació: 60 €



Cafè Tertulia de Qualitat Humana 

És un espai relaxat per dialogar i intercanviar reflexions i experiències sobre la qualitat 
humana i la qualitat humana profunda a partir de temes o desafiaments que es 
plantegen avui a una humanitat en canvi. No vol ser simplement una exposició de 
posicionaments sinó una oportunitat per interpelar-nos, per fer recerca plegats, per 
remoure’ns, per comunicar sense prejudicis, per construir quelcom nou, per apuntar a 
la radicalitat de la vida, per construir un món nou des de l’escolta integral.  Vol combinar 
seriositat i rigor amb un to còmode, indagador i, per què no, relaxat. La durada de les 
sessions anirà, segon la sessió, de 60 a 90 minuts.

Cal inscripció prèvia. Aportació: 3 € per sessió.  

1. ANARQUISME, CIÈNCIA I ESPIRITUALITAT
Jordi Pigem, filòsof de la ciència i escriptor
Jose Manuel Bobadilla, sociòleg llibertari
Moderador: Francesc Torradeflot 

Quina relació tenen l’anarquisme i la ciència amb l’espiritualitat, amb el cultiu de la qualitat 
humana? En quina mesura són un obstacle o una aliat de l’espiritualitat? La llibertat té un 
paper fonamental en el cultiu de la qualitat humana. Quin paper juga en la recerca cientí-
fica i en el projecte anarquista?. 

Dijous, 22 d’octubre a les 19:00 h. En castellà 

2. VIVIM EN DOS PISOS: EL MÓN I EL TRASCENDENT?
Lama Tsondru, mestra budista
Quim Cervera, sociòleg i activista cristià
Joan Carles Marset, membre de Ateus de Catalunya
Moderador: Francesc Torradeflot 

És freqüent que l’espiritualitat aparegui com l’experiència i formulació del viatge d’aquest 
món a un altre món diferent, comportant una dualitat que ha suposat històricament no 
pocs desajustos socials i psicològics. Hi ha dues realitats diferents? Hi ha una sola realitat? 
És possible seguir amb una visió dual del món i de la vida?

Dijous, 19 de novembre a les 19:00 h.

3. CULTIU DE LA QUALITAT HUMANA I NOVES ESPIRITUALITATS
Les noves formes d’espiritualitat són moltes. Són procediments hàbils per al cultiu de la 
qualitat humana o són només un producte de consum?

Pendent de programació. Més informació al butlletí i a cetr.net
 



19. LES GELERES GALÀCTIQUES 
BRESSOLS DE PLANETES

a càrrec de Josep Miquel Girart

Josep Miquel Girart, és astrofísic i investigador 
de l’Institut de Ciències de l’Espai (CSIC-IEEC), 
amb seu a la UAB. La seves àrees de recerca 
són el medi interestel·lar i la formació estel·lar. 
És expert en tècniques observacionals en 
ràdio astronomia.

Ens oferirà una xerrada divulgativa adreçada 
a tots els públics sobre la formacó planetària.

Dimecres, 28 d’octubre a les 19:00 h.
Aportació: 15 €

4. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I QUALITAT HUMANA
La situació dramàtica que viu el nostre planeta demana una resposta social contundent. És 
possible sense cultivar la qualitat humana? El cultiu de la qualitat humana en una societat 
com la nostra canvia la nostra concepció del món, la nostra relació amb els éssers vius i 
amb el planeta?

Pendent de programació. Més informació al butlletí i a cetr.net 

5. LA QUALITAT HUMANA POT GESTIONAR LA CIÈNCIA I LA 
TECNOLOGIA?

Qui gestiona la ciència i tecnologia en constant acceleració i qui valora la seva generació 
de nous productes i serveis? Si els valors estàtics del passat (generats per les religions i les 
ideologies) ja no funcionen en una societat de canvi continu, qui i com s’ordena la ciència 
i tecnologia desbocada? En aquest context, és imprescindible el cultiu personal i col·lectiu 
de la qualitat humana?

Pendent de programació. Més informació al butlletí i a cetr.net

18. VISITA VIRTUAL A L’ESTUDI 
D’UN PINTOR 

a càrrec de Pere Rius

Visitarem virtualment l’estudi de Pere Rius 
a Reus. Tindrem l’ocasió de poder mantenir 
un diàleg distès amb ell sobre com veu la 
pintura en el moment actual; què pensa, 
sent i/o espera mentre treballa en una obra; 
si té algun procediment “activador” abans 
de començar a pintar... i sobre tot allò que 
vulguem saber.
Podeu fer una ullada al seu treball a: 
https://www.instagram.com/pereriusart/ 

Dimecres, 21 d’octubre a les 19:00 h.
   Aportació: 15 €

Xerrades 



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: 1 d’octubre
Aportació: 60 € 

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

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 per-
sonal pel que fa al cultiu de la qualitat hu-
mana.
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.

Inici: 21 de setembre  
Els dilluns de 19 a 20:30 h.
Aportació: 110€ (fraccionable)

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

Curs on-line d’especialització a la UAB

20. 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.  

10 dilluns del 8 de març al 10 de maig,                                    Més informació:  
de 17:00 a 19:00 h.                                                                           cetr.net/curs-uab/
Aportació: 255€



d’intensificació, a la natura

24. CULTIVANT LA INDAGACIÓ 
AMB EL SENTIR, AMB L’ORIEN-
TACIÓ DELS RUBAYATS DE RÛMÎ   

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, aprenent a utilitzar la subtilitat de la 
sensibilitat, ajudant-nos dels poemes d’aquest 
gran mestre sufí.

13 i 14 de febrer

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

a càrrec de Marià Corbí, 
Montserrat Cucarull i 
Marta Granés

El cap de setmana ens permetrà aprofundir 
pausadament sobre algunes aportacions del 
text: 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, deslliurar-se de la identificació 
amb el jo i el seu món és la felicitat. Veurem 
també les recomanacions que ofereix el sutra 
per a facilitar la indagació.

24 i 25 d’abril 

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.

17 i 18 d’octubre (pendent de confirmar)
23 i 24 de gener
5 i 6 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)

Caps de setmana



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. Màster en 
Filosofia Aplicada a la Ciència i la Tècnica per la 
UAB. 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: Hacia una espiritualidad laica 
(Herder); La construcción de los proyectos 
axiológicos colectivos. (CETR-Bubok) i El 
conocimiento silencioso (Fragmenta). 

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).

Josep Miquel Girart, astrofísic i investigador de 
l’Institut de Ciències de l’Espai (CSIC-IEEC).

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 del 
CETR. 

Teresa Guardans, doctora en Humanitats, 
llicenciada en Filologia. És autora, entre 
d’altres, de: La verdad del silencio (Herder) i 
Imhotep i el faraó (Lalè).

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 Ciències de la 
Gestió per ESADE Business School de l’Universitat 
Ramon Llull, Doctora en Filosofía per la 
Copenhagen Business School (CBS) (Dinamarca), 
Master de Recerca per ESADE Business School, 
MBA per Insead (Francia), Master CEMS, 
Llicenciada en Direcció i Administració d’Empreses 
i MBA per ESADE Business School de l’Universitat 
Ramon Llull.

Òscar Puigardeu, Doctor en Psicologia. 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.

Joan Puigpiqué, Economista (UB) i directiu 
d’empresa.

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.

Pere Rius, Pintor i investigador del CETR.
Instagram: @pererius

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. 

www.ea.cetr.net on trobareu els 
nostres treballs d’investigació sobre 
la construcció de projectes col·lectius 
cohesionadors i motivadors.

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 2020-2021
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