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Temes d’esTudi 
i de ReCeRCA

Per fer front a aquest repte, 
CETR orienta els seus esfor-
ços en estudiar i investigar 
les següents temàtiques:
   1a.  En què consis-
teix la “qualitat humana 
profunda” (allò que els 

nostres avantpassats en 
deien “espiritualitat”), com 
cultivar-la, com evitar errors 
i desviacions. 
   2a. Com poden les noves 
societats –que han de viure 
de crear contínuament 
tecnociències–, heretar 
els tresors de saviesa dels 

nostres avantpassats, per 
crear els projectes col.
lectius adients a les noves 
condicions culturals.
   3a. Investigar els grans 
textos religiosos per 
reconèixer-hi els seus dos 
components clau. El primer: 
els mites, símbols i rituals 
com a sistemes de cohesió 

i programació col·lectiva 
propis de societats prein-
dustrials amb les creences 
que comporten; el segon, la 
saviesa que aquests textos 
contenen i que hem de 
poder heretar.
   4a. Des d’aquesta pers-
pectiva, estudiar en detall 

els mitjans que proposen 
les tradicions per al cultiu 
d’aquesta saviesa, que és la 
qualitat humana, i les dificul-
tats que s’hi presenten.
   5a. Per assolir aquest 
objectiu cal, a més, conèixer 
quina és la formalitat 
pròpia del projectes de 
valor col·lectius per poder 

comunicar aquesta saviesa 
als nostres contemporanis 
i per aprendre, alhora, a 
construir projectes axiolò-
gics que siguin aptes per a 
tot tipus d’organitzacions 
d’innovació. Necessitem 
aquest saber perquè les 
noves societats són cons-

CETR, un centre de recerca 
al servei de la qualitat humana

La societat d’innovació i canvi 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 
ens cal heretar la saviesa conreada al llarg de la història de la humanitat.
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cients de que no reben els 
projectes col·lectius  baixats 
del cel ni dictats per la 
naturalesa de les coses, sinó 
que són elles mateixes qui 
els construeixen.
   6a. I des d’un punt de vista 
pedagògic estudiar com 
orientar a infants i joves 
en el cultiu de la qualitat 
humana. 

Aquests treballs 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 en les noves 
condicions culturals.  

CETR fonamenta totes les 
seves recerques en l’estudi 
de la qualitat humana 
profunda proposada per 
les tradicions, una tasca que 
es du a terme mitjançant 
seminaris continuats sobre 
els seus textos bàsics.

Aquesta és l’orientació del 
centre resultat d’un llarg 
itinerari. Desitgem que el 
conjunt de la nostra recerca 

sigui, alhora, un servei a 
la societat i una forma de 
conrear el camí interior. 
Així doncs, el programa 
d’activitats vol ser una invi-
tació a participar en aquesta 
dinàmica d’indagació i cultiu 
de la qualitat humana. Un 
programa que inclou:

– Lectures comentades de 
les obres que configuren 
el ric llegat de saviesa de 
la humanitat, per poder 
aprofundir en el seu oferi-
ment pel cultiu de la qualitat 
humana.
– Seminaris que aborden 
aspectes introductoris gene-
rals, o particulars, relacionats 
amb un autor o una tradició.
– Pràctiques de silenci 
guiades per les aportacions 

de les diferents tradicions. 
– Cicle de cinema: pro-
jecció d’una selecció de 
pel·lícules, acompanyades de 
presentació i debat.
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La veritat no es professa, es veu, es tasta, 
es toca, se sent, és presència immediata. 
La veritat no es lliga a formes, com el vi 
que no es lliga a la copa en la que es serveix.

“

infoRmACions 

ComplemenTàRies

Diverses activitats estan 
reconegudes com a crèdits 
de lliure elecció per part de 
la UAB, i com a activitats 
de formació permanent 
per part del Departament 
d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya (informa-
ció detallada a secretaria).  

Condicions de matricu-
lació: estudiants, jubilats i 
Amics de CETR, 15% de 
descompte. El pagament 
pot fraccionar-se.  
Disposem de borsa de 
beques, informació a 
secretaria.  

AlTRes seRveis

Biblioteca: el Centre 
posa a l’abast dels seus 
usuaris i col·laboradors 
una biblioteca de consulta, 
de lliure accés, especialit-
zada 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, se-
leccions de textos, cursos 
on-line i altres recursos 
d’interès.  Per estar al dia, 
suggerim que us doneu 
d’alta al Butlletí de periodici-
tat mensual.

Grups de treball: a més 
de les activitats que inclou 
aquest programa, CETR 
dóna suport a la creació 
de grups d’estudi amb 
dinàmica pròpia, i recolza 
activitats que afavoreixin el 
cultiu del silenci interior en 
el marc de l’orientació del 
Centre.  

La pujada de l’IVA aplicat a Cultura fins al 21% ens força a haver de prendre la decisió 
d’incrementar en un 10% el cost dels nostres cursos, tot assumint nosaltres la resta de 
l’augment.



Lectures comentades

1.- lA sAviesA dels GRAns 

suTRes BudisTes: 

el Sutra del diamant 

i el Sutra del lotuS

a càrrec de marià Corbí,  
montse Cucarull i marta Granés

Es tracta d’escrits (sutres) centrals 
del corrent budista Mahayana, curts 
i molt densos. Són un missatge de 
saviesa sense déus, religions, ni creen-
ces. Estudiar-los a fons és una gran 
inversió. Endinsar-se en el seu estudi 
resulta ser una guia pel silenciament 
a través de la ment,  molt adequada 
per a l’adquisició de la gran qualitat 
humana en les nostres condicions 
culturals. 

Del 9 d’octubre de 2012 al 28 
de maig de 2013*, quinzenalment 
dimarts alterns  
de cada mes  
de 19:30 a 21:00 h 
curs sencer: 210 € 

2.- lA GRAn quAliTAT 

A lA TRAdiCió CRisTiAnA:

mesTRe eCkhART, 

del naixement etern

a càrrec de Jaume Agustí,   
montse Cucarull i marià Corbí

Eckhart (1260-1328) és un mestre 
de la no-dualitat amb llenguatge 
cristià. Parteix dels mites i creences 
de la seva tradició i els transcen-
deix, convertint-se així en un guia 
de la qualitat humana per totes les 
èpoques i cultures, i també per a les 
noves societats. Llegirem un dels seus 
escrits més coneguts que parla sobre 
l’espiritualitat des d’un enfocament 
cristià alliberat de creences. 

De l’11 d’octubre de 2012 al 14 de 
març de 2013*, quinzenalment dijous 
alterns   
de 20:00 a 21:30 h 
curs sencer: 145 €
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* La incorporació a les lectures de durada anyal és oberta durant tot el curs.  
   Més informació a secretaria. El pagament es pot fraccionar.



3.- el mathnawi de Rumi 

poeTA, pensAdoR 

i sAvi sufí

a càrrec de marià Corbí 

Rumi (1207-1273) és un dels grans 
exponents del sufisme –moviment 
espiritual musulmà–. Poesia i pro-
funditat de pensament s’uneixen en 
el seu Mathnawi, anomenat sovint 
“l’Alcorà persa”, una obra que con-
dueix a cultivar la l’espiritualitat des 
del sentir.

Del 15 de novembre de 2012 al 23 
de maig de 2013*, quinzenalment 
dijous alterns 
de 20:00 a 21:30 h.

curs sencer: 180 € 

4.- relatoS de poder  

a càrrec de Raúl García

El quart llibre de Castaneda posa 
de relleu de manera molt amena els 
elements que ha de cultivar qui vulgui 
recórrer el que ell anomena “camí de 
coneixement”, una forma d’endinsar-
se en “l’espiritualitat laica”.  Amb 
aquesta obra Castaneda parla sobre 
el ‘vertader coneixement’, l’actitud per-
sonal que es requereix per accedir-hi, 
i el camí que hi condueix. Tot un 
programa de qualitat humana fonda. 

Del 22 d’octubre al 26 de novembre. 

6 dilluns 
de 19:30 a 21:00 h.

preu 95 €
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Lectures comentades
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5.- l’experiÈncia 

directa de l’abSolut 

del mestre abhinavagupta

a càrrec de José Reche

Abhinavagupta (c. 950-1020) és, 
sens dubte, el màxim exponent del 
xivaisme no-dual del Caixmir, un dels 
corrents no-duals més importants 
de l’hinduisme –juntament amb 
el vedanta advaita– que va florir a 
l’Himàlaia entre els segles IX i XIV.   

El poema Anubhava Nivedana Stotra 
(L’experiència directa de l’Absolut) ens 
servirà d’introducció al cultiu de 
l’espiritualitat no-dual. El xivaisme 
caixmir mostra similituds i diferèn-
cies amb el no-dualisme del vedanta 
de Shankara i amb el misticisme 
cristià.

Del 10 d’abril al 15 de maig, 

6 dimecres

de 19:30 a 21:00 h.

preu 95 €



Seminaris
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6.- pinTuRA ConTemplATivA:

l’ART de lA iConA

a càrrec de pepa Armenté

“Obrir-se a un món tot silenciant-
ne un altre”... Practicar l’art de la 
icona és endinsar-se en el cultiu de 
l’atenció plena, amb totes les nostres 
capacitats.  Aquest taller setmanal 
ofereix l’oportunitat de conèixer i 
practicar el sentit de l’art de la icona 
i les seves tècniques. 

Dinàmica de treball: cadascú tria les 
icones que pintarà. La primera es 
du a terme sobre paper, per tal de 
familiaritzar-nos amb la tècnica, men-
tre preparem el suport –fusta– de la 
següent.

Del 3 d’octubre de 20112, fins a 
finals de juny de 2013

Tots el dimecres 

de 19:00 a 21:00 h. 

Lloc: Taller Pas-per-tu. C/ Sant Pere 
més Baix 63, int. 3ª.  Tel 93.310.78.62

preu: 80 € mensuals, inclou el  
material.

7.- els fonAmenTs 

de lA quAliTAT humAnA

a càrrec de salvador Juncà

“Qualitat humana”, “espiritualitat”, 
“treball interior”... com interpretar 
aquesta dimensió humana en ple 
segle XXI? Quin és el seu fonament? 
Té sentit parlar d’espiritualitat sense 
religió? Un curs introductori que, des 
d’una aproximació multidisciplinar a 
l’àmbit del coneixement silenciós i al 
fet religiós, aporta eines per inter-
pretar la seva presència en el món 
contemporani i convida a replantejar-
se personalment aquestes qüestions.  
Una visió panoràmica i global que 
invita a continuar aprofundint en el 
conreu de la qualitat humana per 
mitjà de les diverses propostes que 
s’ofereixen en el Centre. 

Del 8 d’octubre al 12 de novembre, 

6 dilluns 

de 19:30 a 21:00 h.

preu 95 €
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8.- lA quAliTAT humAnA, 

lA lliBeRTAT i lA feliCiTAT,

el CAmí del BudA sense 

ReliGions ni déus

a càrrec de marta Granés

El budisme és un sistema d’indagació 
de la realitat, del que és la qualitat 
humana i la felicitat. Què és la qualitat 
humana? Què són la felicitat i la lli-
bertat? i com cultivar-les? Com és la 
realitat de les coses i de les persones 
quan es miren sense lligams a creen-
ces laiques o religioses? Aquesta és la 
proposta nuclear del budisme. Farem 
un seguiment de les seves reflexions 
i del seu mètode per arribar a intuir 
la llibertat a la que condueixen. La 
coneguda “il.luminació” és ni menys 
ni més que una altra visió d’aquesta 
realitat en la que vivim assolida des 
del silenci.

Del 3 d’octubre al 12 de desembre, 
també del 10 d’abril al 12 de juny 

(dues edicions)

10 dimecres

de 19:30 a 21:00 h.  

preu 145 €

9.- “i Tu, què m’expliques?”

veRs unA pedAGoGiA 

del CReixemenT inTeRioR

a càrrec maria fradera 

i Teresa Guardans 

Com afavorir avui el creixement 
interior dels nens i nenes? Dia a dia 
veiem modificar-se la realitat social 
i cultural; canvis que ens plantegen 
nous reptes educatius i noves possi-
bilitats, transformacions que dema-
nen noves respostes a preguntes 
de sempre. Un taller on compartir 
interrogants, reflexions i propostes; 
comentar els requisits que poden 
afavorir el creixement interior; pre-
sentar elements i actituds a tenir en 
compte i oferir alguns recursos per 
facilitar el seu conreu. 

Aquest taller pot interessar a qualse-
vol persona implicada en l’educació. 
Les orientacions generals poden ser 
vàlides per a qualsevol edat mentre 
que les practiques didàctiques estan 
pensades, sobretot, de cara als nens  
i nenes de 7-12 anys.

24, 31 d’octubre i 7 de novembre, 

3 dimecres 

de 18 a 19:30 h.  

preu 35 €
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10.- fonAmenTs de l’islAm.

lA pluRAliTAT de les 

soCieTATs islàmiques 

a càrrec de Theodoro loinaz

Introducció a la plural història de 
l’Islam, atenent a les dinàmiques 
específiques de les societats musul-
manes.  A partir dels textos fundants, 
l’Alcorà i les dites de Muhàmmad, 
s’analitzaran tant aspectes pròpia-
ment religiosos i espirituals com 
culturals i societaris.  Un curs que 
ens permetrà adquirir una visió 
àmplia de l’Islam, de les seves aporta-
cions culturals i espirituals, i dels seus 
desafiaments en un món cada cop 
més global.

Del 14 de gener al 18 de març, 

10 dilluns

de 19:30 a 21:00 h.

preu 145 €  

11.- l’espiRiTuAliTAT en 

l’oBRA i vidA de TolsToi

a càrrec de manuel pérez Browne

Després d’una forta crisis (Confesión), 
Lev Tolstoi va decantar-se per una 
literatura més explícitament religiosa, 
tant novel·lística (Resurrección) com 
assagística (El reino de Dios está en 
vosotros). Li ho demanava el dolor 
per les contradiccions de la societat 
russa i les pròpies: les del pare de 
família nombrosa amb tendències 
eremítiques, l’asceta amb títol nobi-
liari... lluites interiors revelades també 
en els seus Diarios i la seva Correspon-
dencia. L’espiritualitat i l’amor per la 
Vida, de totes formes, sempre van ser 
radicalment presents en la seva vida 
i obra.  

Aquest curs proposa un apropament 
a com Tolstoi va expressar aquesta 
espiritualitat a partir de la lectura 
comentada de fragments dels seus 
escrits. 

Del 16 de gener al 13 de febrer, 

5 dimecres

de 19:30 a 21:00 h.

preu 85 €

Seminaris
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12.- unA novA 

ApRoximACió A lA 

mísTiCA univeRsAl

a càrrec de francesc Torradeflot

Què és el que empeny a homes i 
dones de totes les èpoques i cultures 
a endinsar-se en territoris que les pa-
raules no saben descriure? Llegirem 
textos espirituals de diverses tradi-
cions i de mestres tan diversos com 
ara Lao Tsè, Nagarjuna, Hui Neng, 
Ramana Maharshi, Gregori de Nissa,  
Agustí d’Hipona, mestre Eckhart, An-
gelus Silesius, George Fox, Rumi, Ibn 
Arabi,  Wittgenstein, etc. El curs ofe-
reix una aproximació comparada a la 
mística universal; un recorregut pels 
àmbits del coneixement silenciós, 
que ens permetrà aprofundir en la 
naturalesa del seu oferiment. Veurem 
com llegir textos espirituals sense 
els obstacles dels nostres prejudicis 
culturals, amb llibertat. 

Del 11 d’abril al 23 de maig 

7 dijous

de 19:30 a 21:00 h. 

preu 110 €
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13.- lA visió 

AnTRopolòGiCA de l’home 

ACTuAl i l’espiRiTuAliTAT 

que GeneRA

a càrrec de marta Granés  

i Raúl García

Durant molt de temps, fins als nos-
tres dies, s’ha plantejat l’espiritualitat 
com una gran possibilitat per a la 
persona concebuda com un com-
post de cos i esperit. Quan ja no es 
pot tenir aquesta  visió  antropo-
lògica, com hauria de plantejar-se 
l’espiritualitat? En el curs abordarem 
aquesta qüestió fent un breu reco-
rregut per les principals interpreta-
cions antropològiques al llarg de la 
història. 

8, 15 i 22 de maig 

3 dimecres

de 19:30 a 21:00 h. 

preu 50 €

14.- expeRiènCies 

ConTempoRànies de 

no-duAliTAT 

a càrrec de xavier melloni

Les diverses tradicions de saviesa 
indaguen, exploren, comuniquen… 
l’experiència d’unitat, una visió de 
la realitat no dual, o advaita –si fem 
servir el terme sànscrit–.  A partir 
dels testimonis i diàlegs de diversos 
autors neo-advaita (Eckhart Tolle, Tony 
Parsons, Jeff Foster i David Carse),  
autors advaita contemporanis,  
tractarem de comprendre en què 
consisteix l’experiència no-dual.

Del 29 d’abril al 6 de maig, 

4 dilluns

de 19:30 a 21:00 h.

preu 66 €  

Seminaris

Avui cal afrontar el repte que la societat 
d’innovació ens genera: saber cultivar la qualitat 
humana en les noves condicions culturals.

“



15.- lABoRAToRi de 

ReCeRCA: Reflexió 

i pRàCTiCA CompARTides

a càrrec de salvador Juncà 

i Teresa Guardans

Una activitat que combina una 
pràctica de silenci i una estona de 
reflexió a partir de la lectura de 
textos que poden ajudar a aprofundir 
en el cultiu de la qualitat humana. 
L’edició d’enguany s’obrirà amb una 
selecció de l’obra de Nisargadatta. 
Per afavorir la dinàmica del treball 
de grup, aquest laboratori s’ofereix a 
totes aquelles persones que ja han 
participat, prèviament, en alguna de 
les activitats del Centre. 

Des del 17 de setembre de 2012 fins 
al 27 de maig de 2013, 

els dilluns, quinzenalment, 

de 19:30 a 21:00 h. 

preu 100 € (pagament fraccionable)
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16.- Com fomenTAR 
lA CReATiviTAT  A 
l’empResA? 

a càrrec de queralt  
prat-i-pubill

Aquest curs mostrarà el ‘mapa 
teòric-pràctic’ dels instruments més 
utilitzats en el món de l’empresa per 
fomentar la creativitat, entre d’altres 
brainstorming, design thinking. Permetrà 
als gestors obtenir una visió ràpida 
i simplificada dels elements i de les 
condicions a considerar per portar-
ho a terme. 

Curs dirigit a directors, líders, empre-
nedors, gestors d’equip.

Del 14 de gener a l’11 de febrer

5 dilluns

de 19:30 a 21:00 h.

preu 98 €  

CeTR obre un nou camp 
d’estudi per adaptar l’empresa 
i les organitzacions a les noves 
dinàmiques que imposa la socie-
tat de coneixement, a través del 
foment de la qualitat humana. 

Tres cursos dirigits a líders, em-
prenedors i gestors d’equips en 
els que es treballarà amb proce-
diments àmpliament verificats. 
Aquests seminaris són impartits 
en la universitat en versions més 
llargues.

Creativitat

14
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17.- CondiCions peR  
lA CReATiviTAT en les 
oRGAniTzACions 

a càrrec de queralt  
prat-i-pubill

Es  parla de la importància de 
desenvolupar la creativitat a la feina, 
a l’empresa, a l’equip, però ningú 
ens diu com fer-ho. Històricament 
als personatges creatius se’ls ha 
anomenat ‘genis’, tot suposant que la 
creativitat era una característica de 
naixement. 

Aquest curs ofereix orientacions 
concretes des del convenciment que 
la creativitat pot ser desenvolupada i 
que hi ha procediments per a fer-ho.

Del 18 de febrer al 18 de març, 

5 dilluns 

de 19:30 a 21:00 h. 

preu 98 €

18.- lA pRàCTiCA de  
lA CReATiviTAT en les 
oRGAniTzACions

a càrrec de queralt  
prat-i-pubill

Un cop conegudes les bases de la 
creativitat plantejades en el curs 
anterior, en aquest s’insistirà en els 
procediments per aconseguir que es 
converteixi en modus operandi habi-
tual. Ens centrarem, doncs, en l’estudi 
dels mètodes utilitzats per diverses 
organitzacions, enriquits pels nostres 
estudis sobre la qualitat humana i la 
comunicació. 
Aquest curs és continuació de 
l’anterior, caldrà haver-hi assistit per 
inscriure’s en aquest. 

Del 8 d’abril al 6 de maig

5 dilluns 

de 19:30 a 21:00 h. 

preu 98 €



Silencis

El silenci interior ha estat explorat per mitjà de molt diverses vies. CETR ofereix  
la possibilitat d’una pràctica guiada en algunes d’elles. 

 
Del 5 d’octubre al 27 de maig, el programa de pràctiques proposa: 

19.- meditant amb el sutra del diamant. 
Pràctica de silenciament a partir de seleccions d’aquest gran text budista de corrent no-dual.   

amb montse Cucarull i marta Granés. 

els dimarts, 

de 19:30 a 20:30 h.  

20.- exercicis de silenci a través de l’ús de la ment (Jñana Yoga),   

amb marià Corbí.

els dimecres, quinzenalment, 

de 19:30 a 20:30 h.  

21.- la música com a pràctica de silenci 

amb marià Corbí

els dimecres, quinzenalment, 

de 19:30 a 20:30 h.  

 22.- Assanes i pranayama (hatha Yoga). 

El silenciament per mitjà de les postures del cos i del control de la respiració.

amb lili Beuter 

els dijous, 

de 18:15 a 19:30 h.  

La incorporació a les pràctiques de silenci es manté oberta durant tot el curs  
(aportació mensual: 20 €, i per cada sessió 5€) 

16



Caps de setmana de silenci

23.- YoGA del ConeixemenT 
(JñAnA YoGA)

a càrrec de marià Corbí  

Una iniciació a l’ús de la facultat rao-
nadora de la ment al servei de tren-
car els motlles d’interpretació que 
ens imposen la necessitat i el desig, a 
fi de poder accedir al coneixement i 
sentir silenciós de la realitat.

24-25 de novembre

27-28 d’abril

24.- unA inTRoduCCió A lA 
mediTACió

a càrrec de Teresa Guardans  

Les capacitats humanes de coneixe-
ment poden quedar-se giravoltant 
entorn del jo i les seves demandes, o 
bé, posar-se al servei de la indagació 
del que aquí hi ha i es mostra. Com 
fer-ho? Totes les tradicions de saviesa 
ofereixen orientacions per a treballar 
aquesta atenció silenciada. En aquest 
cap de setmana farem servir, sobre-
tot, les indicacions del Núvol del no-
saber (text anònim anglès, del s.XIV)

16-17 de febrer 

(més informació sobre inscripció, horari, etc a CeTR: cetr@cetr.net, 
al 93 4107707 o be al web www.cetr.net)

a sant martí de sesgaioles, a plena natura 
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Projecció i comentari d’una tria de pel·lícules amb aportacions d’interès en 
l’àmbit de la qualitat humana. 

Una proposta pels divendres de tardor, del 26 d’octubre al 14 de desembre. el 
programa encara no és tancat. més informació i actualització a:  
www.cetr.net 

Pel.lícules previstes:

 nader y simin (Dir.: Asghar Farhadi, 2011) 

 margin Call  (Dir.: J.C. Chandor, 2009)  

 mammut (Dir.: Lukas Moodysson, 2009)

 las nieves del killimanjaro (Dir.: R. Guédiguian, 2011)

 el regreso (Dir:  Andrey Zvyagintsev, 2003)

 mis tardes con margueritte (Dir.: .: Jean Becker, 2010) 

Preu entrada: 4€   

Preu del cicle complet: 15€

Inici de les sessions: 18:30 h.

Cicle de cinema

Fo
to

gr
afi

es
: ©

ch
uw

y,
 ©

ci
en

pi
es

, ©
C

ET
R



Jaume Agustí, és investigador científic 
especialitzat en lògiques formals i compu-
tacionals en el CSIC (Consell Superior d’ 
Investigacions Científiques). 
pepa Armenté, llicenciada en Belles 
Arts, i estudis d’art floral japonès a l’escola 
Sogetsu. Màster en Art-teràpia. 
lili Beuter, és infermera i professora de 
Ioga per la IYTA, Associació Internacional 
de Professors de Ioga.
marià Corbí, doctor en Filosofia, llicen-
ciat en Teologia. Ha estat professor del De-
partament 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); A la 
intemperie (Verloc); Por los caminos del silen-
cio (CETR-Bubok).   
montse Cucarull, llicenciada en Farmàcia 
i en Ciències Químiques. Investigadora del 
CETR.
maria fradera, és mestra i professora de 
ioga.  Autora i coautora de diversos títols, entre 
els que destaquem:  Aprendre és un dret  (Inter-
mon; Oxfam), Educació: un futur en igualtat (In-
termon) o  La setena direcció (Claret).
Raúl García, llicenciat en Antropologia, 
Màster en Investigació Etnogràfica i Arqui-
tecte tècnic. Actualment doctorant-se en 
Antropologia.
marta Granés, Investigadora de CETR. 
Actualment doctorant-se en Filosofia. 
Teresa Guardans, doctora en Humani-
tats, llicenciada en Filologia, és autora de: La 
verdad del silencio (Herder); Les religions, cinc 
claus (Octaedro), i coautora de La setena 
direcció (Claret), i Una història de les religions, 
tal qual (Octaedro).
salvador Juncà, és Enginyer industrial, 
diplomat en Ciències econòmiques i PDG 
a l’IESE. Tècnic d’empreses multinacionals i 
empresari, ha estat professor del Departa-
ment de Ciències Socials d’ESADE. Ha pu-
blicat: El fet religiós (Eumo).

Theodoro loinaz, investigador a l’Àrea 
d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universi-
tat de Barcelona,  és llicenciat en Biologia  
(U. País Basc) i en Filologia Àrab (UB).
xavier melloni, professor de teologia 
i ciències de les religions, és antropòleg i 
teòleg.  Viu i col·labora en el Centre Espi-
ritual «La Cova de Sant Ignasi», a Manresa, 
on acompanya diverses formes de recerca 
espiritual. Entre les seves publicacions des-
taquem: Caminos del Corazón (Sal Terrae); 
L’U en la multiplicitat (Mediterrània); Escletxes 
de realitat (Fragmenta; Herder).
manuel pérez Browne, director de la 
revista Dialogal, coordinador de projectes 
de formació del departament de Diversitat 
i Diàleg Interreligiós del Centre UNESCO 
de Catalunya. És llicenciat en Periodisme i 
màster en Història de les Religions.
queralt prat i pubill llicenciada en Di-
recció i Administració d’Empreses i MBA 
per ESADE Business School,  MBA en IN-
SEAD (Frabcia),  Màster CEMS. Actualment 
doctorant-se a ESADE sobre la qualitat 
humana en el management. La seva investi-
gació està finançada per la Càtedra Ethos 
(Universitat Ramon Llull).
José Reche, antropòleg, especialitzat en 
la cultura i les religions de l’Índia, professor 
del Màster d’Història Comparada de les 
Religions (ICR, St. Fructuós de Tarragona). 
Realitza tasques de traducció i correcció de 
llengües i cultures asiàtiques per diverses 
editorials.
francesc Torradeflot, doctor en Teo-
logia, llicenciat en Història de les Religions 
i llicenciat en Filosofia, és secretari adjunt 
de l’Associació Unesco per al Diàleg Inte-
rreligiós i professor a l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Tarragona. Ha publi-
cat: Diàleg entre religions: textos fonamentals 
(Trotta) i Mística i diàleg interreligiós (Frag-
menta).

Professorat
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c. Rocafort 234, bxos. 08029-Barcelona (Metro: L5, Entença)
tel. 93 410 77 07   fax. 93 321 04 13

Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 h.

www.cetr.net      cetr@cetr.net

https://www.facebook.com/cetr.centre.destudis


