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CURRÍCULUM VITAE 
 

 

 

 

Nom: Jose Manuel Bobadilla Gómez             

Data de naixement: 25 de desembre de 1988 

Adreça electrònica: jm.bobadilla@protonmail.com 

Blog: ilargiakaos.wordpress.com 

                           

 

 

Formació acadèmica 
 

- Graduat en Sociologia amb Menció en Cultura per la Universitat Autònoma de Barcelona  

(2015) 

- Pràctiques Universitàries al Centre d’Estudis de les Tradicions de Saviesa (CETR, 2014-2015). 

- Màster universitari en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural a l’Institut Superior de Ciències 

Religioses de Barcelona (ISCREB, 2016-2018) 

- 2018-2019 Realització del treball del Màster en diàleg interreligiós ecumènic i cultural a 

l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Títol del treball: Las espiritualidades 

laicas en el marco de la posmodernidad. 

- 2019-2021 Màster en Filosofia aplicada a la ciència i a la tècnica a la Universitat Autònoma de 

Barcelona 

- 2022 Doctorant en Filosofia aplicada a la ciència i a la tècnica a la Universitat Autònoma de 

Barcelona 

 

 

Altres estudis 

 
- 2014 fins ara: Formació al Centre d’Estudis de les Tradicions de Saviesa (CETR) en 

Epistemologia Axiològica i en l’estudi de la Qualitat Humana i de la Qualitat Humana 

Profunda. 

 

 

Us i coneixement de programes informàtics 

 

- Wordpress 

- Filmora (programa d’edició de vídeos per vídeo-màrqueting) 

- Us i coneixement de xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Twitch) 

amb finalitats publicitàries i de vídeo-màrqueting. 
· community manager del Centre d’Estudis de Tradicions de Saviesa. 

 

 

Experiència professional 
 

- 2016: Recopilació i verificació de dades per a l’actualització del Mapa de la diversitat de 

creences i conviccions de la ciutat de Sabadell a càrrec de l’Associació UNESCO per al Diàleg 

Interreligiós (AUDIR), per  encàrrec de l’Ajuntament de Sabadell. 

Visible a: http://mapes.audir.org/sabadell/mapa.htm  

 

· 2015-2016: recopilant transcripcions i elaborant una publicació sobre Diàleg Interreligiós 

encomanat per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). 

mailto:jm.bobadilla@protonmail.com
https://ilargiakaos.wordpress.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES815ES815&q=community+manager&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwipsJXX4KvfAhVxoXEKHbo2BBsQBQgpKAA
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· 2014-2015 Responsable de la campanya de comunicació i difusió del Manifest: La Societat de 

Coneixement i les seves profundes conseqüències.  

Disponible a:  

http://www.cetr.net/es/articulos/sociedad_en_cambio/las_sociedades_de_conocimiento_y_sus  

 

· 2014 fins ara: Investigador a l’equip d’investigació sobre Epistemologia Axiològica al Centre 

d’Estudis de Tradicions de Saviesa. 

 

· 2014 fins ara: Investigador a l’equip d’investigació sobre la Qualitat Humana i la Qualitat 

Humana Profunda al Centre d’ Estudis de Tradicions de Saviesa. 

 

· 2015 fins ara: Investigador i dinamitzador de l’equip d’investigació sobre Qualitat  Humana, 

Qualitat Humana Profunda i Anarquisme al Centre d’Estudis de Tradicions de Saviesa. 

 

· De gener a març de 2015: Creació d’un Pla de Comunicació per als cinemes de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

· 2017 fins al 2019: Responsable i coordinador del Grup de Diàleg Interreligiós i 

Interconviccional de l’AUDIR present a Nou Barris (Barcelona). 

 

· 20018 fins ara: Cap de Programa del projecte: Diversitat religiosa, cultural i interconviccional 

als Centres Penitenciaris de Catalunya per part de l’Associació UNESCO per al Diàleg 

Interreligiós i Interconviccional (AUDIR). 

 

· Professor de Cultura Religiosa al col·legi Vedruna de Gràcia durant els cursos 2018-2019,  

2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 sota el projecte S’AVIS de l’Associació UNESCO per al 

Diàleg Interreligiós i Interconviccional (AUDIR). 

 

· 2018 -2019: Cap de Programa amb AUDIR del projecte en sobre Intervenció Comunitària 

Interconviccional (ICI) de Obra Social La Caixa. 

 

Participació en jornades, cursos, conferències... 
 

- 2015: Realització d’unes jornades de debat al Centre d’Estudis de Tradicions de Saviesa 

centrat en la visualització i en les temàtiques exposades en el documental HOME. 

 

- 2017: Coordinació d’una taula rodona sobre Les tradicions religioses i la mort que es va duu a 

terme a la biblioteca pública de Nou Barris. 

 

- 2018: Realització d’unes conferències al Centre d’Estudis de Tradicions de Saviesa sobre: 

Perspectives del pensament de Marià Corbí. 

 

- 2018: Realització d’un cine-fòrum sobre la sèrie Black Mirror al Centre d’Estudis de 

Tradicions de Saviesa. 

 

- 2019: Realització del curs: L’anarquisme des de l’epistemologia de Corbí. 

 

- 2020: Participació en les Jornades sobre diversitat religiosa i conviccional organitzades per 

AUDIR i Obra Social La Caixa. 

 

- 2021: Realització de la conferència sobre Anarquisme, ciència i espiritualitat en les jornades 

de Café tertúlia organitzades al Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa (CETR) 
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- 2021: Realització del curs. Tecnociencia i Qualitat de Vida organitzat al Centre d’Estudi de les 

Tradicions de Saviesa (CETR) 

Publicacions  
 

- 2015:  Los  Revolucionarios Religiosos. 

Article disponible a: 

http://www.cetr.net/es/articulos/la_sabiduria_en/los_revolucionarios_religiosos 

 

- 2016: Publicació per a l’AUDIR i l’Ajuntament de Sabadell del Mapa on-line sobre la 

diversitat de creences i conviccions a Sabadell (Barcelona). 

 

-2016:  Aproximación teórica a la anarquía desde el animal humano. En: 12º Encuentro 

Internacional CETR “La orientación final de los Proyectos Axiológicos Colectivos en las 

sociedades de conocimiento”.  

 

Article disponible a: http://cetr.net/files/12%20ENCUENTRO%20BOBADILLA.pdf 

 

 

-2017: Aproximación a la Dimensión Absoluta (DA) desde posturas libertarias. Un dialogo 

entre Bakunin y Corbí. En: 13º Encuentro Internacional CETR “Como aproximar a los jóvenes 

en lo que nuestros antepasados llamaron espiritualidad”, 

 

Article disponible a: https://www.bubok.es/libros/255256/El-problema-de-introducir-a-las-

nuevas-generaciones-en-lo-que-nuestros-mayores-llamaron-espiritualidad-13-Encuentro-

Internacional-CETR 

 

- 2019: Las espiritualidades laicas en el marco de la posmodernidad. En: 14º Encuentro 

Internacional CETR: Problemas del tránsito a una espiritualidad sin sumisión. 

 

- 2019: Signos de una Espiritualidad Laica: Análisis simbólico de textos religiosos. En el marco 

de la epistemología axiológica de Marià Corbí. Disponible en: 

https://www.iscreb.org/ca/comunicacio/tesines/128 

 

- 2020: La Realitat Virtual (RV) i el procés de dol: construint un més enllà 2.0 Publicat a la 

revista Dialogal nº74 
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https://www.bubok.es/libros/255256/El-problema-de-introducir-a-las-nuevas-generaciones-en-lo-que-nuestros-mayores-llamaron-espiritualidad-13-Encuentro-Internacional-CETR
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