
Juny 2016 

 

Muntaner,  411 ent l .  
08021 Barcelona 

Tel 93 200 89 53 

Muntaner, 411 entl. 2ª - 08021 Barcelona 

VIATGES  INTENSIUS DE JULIOL 

Organització tècnica dels viatges a càrrec  
d’agència de viatges autoritzada 

info@culturalcetres.com – www.culturalcetres.com 

Dimarts 12 juliol - de 10 a 13h 
EINSTEIN TENIA RAÓ 

La cultura científica forma cada dia més part de la nostra vida. 
Ens acostarem als grans avenços i al darrer 
descobriment que ha donat la raó a Einsten: 
les ones gravitacionals. 

 

Per: F. Lozano Winterhalder 
Llic. Ciències. Màster Humanitats 

Programa  
d ’act iv i ta ts 

Del  18 al  21  de  juny 
 

 VIATGE A TORÍ 
• Palazzo Reale. Patrimoni de la 

Humanitat. 
• Catedral de S. Joan Baptista - 

Cappella Guarini. On hi ha el 
Sant Sudari.  

• Museu Egipci. És el més antic 
del món i segon en importància. 

• Sacra San Michele. Al cim 
del Puig Pirchiriano, merave-
lla del segle XI. 

• Palazzina di Caccia di Stu-
pinigi. Antiga residència dels 
Savoia. 

• Basílica de Superga. En un turó amb 
vistes espectaculars. 

 

Acompanyats per  JOAN ASTORCH 
Historiador de l’Art.  

Màster MBA ESADE. 

Dijous 7 juliol - de 10 a 13h 
ENRIC MORERA I ENRIC GRANADOS 

 

Commemorem el 150 aniversari del naixement 
d’Enric Morera i el centenari de la mort 
d’Enric Granados. 

 

Per: Marc Heilbron 
Dr. Musicologia. Prof. ESMUC 

 

Dimarts 5 juliol - de 10 a 13h 
ÀFRICA, BRESSOL DE LA HUMANITAT 

“Hem d’anar a Àfrica per cercar l’origen de l’Home” 
Ch. Darwin 

Dels homes-caçadors a viure a les grans ciu-
tats. El procés evolutiu 

 

Per: Irene Cordón  
            Dra, Hª Antiga. Màster Egiptologia 

Dijous 14 juliol - de 10 a 13h 
80è ANIVERSARI DEL 19 de Juliol de 1936 

 

La crisi de la democràcia, la Catalunya de la 
primavera del 36, els preparatius del cop 
d’Estat, la Olimpiada Popular, del Marroc a 
Barcelona, el fracàs del cop a Catalunya, la re-
volució obrera. 

Per: Joan B. Culla 
Catedràtic Història Contemporània UAB 

Dimarts 19 juliol - de 10 a 13h 
 

LA CORRUPCIÓN. Reflexiones desde la ética 
Definición, causas, fenómeno universal, 
público, privado… Propondremos mecanis-
mos de control de tres tipos: legales, pruden-
ciales y éticos. 

Por: Begoña Román  
            Dra, Filosofía. Profesora en la UB 

 

1 i 2 juliol 

ESCAPADA A BILBAO 

Museo Guggenheim 

Panoramas de la ciudad. La escuela de París.               
A primers del s. XX van arribar a París artistes de tot el 

món creant noves formes d’art. Aquesta mostra ens trans-
porta a aquella época                                                      

Museo de las  Bellas Artes                                               
Un museu que alberga una magnífica col·lecció de pintu-

ra de diversos estils. 

Visita guiada al centre de la ciutat  



 
 

Dijous 2 juny 

•  Una v is ió  actual i tzada de l ’òpera  i  la  
música c làssica.  11h.  

  “Giu l io  Cesare”  de Handel  

  Per  Roger  Al ie r .  Prof .  Mús ica UB.  
Cr í t ic  Mus ica l .  H is tor iador .  

Miércoles 8 junio 

•  Conocer  e l  Ar te  y sus valores.  
17 .30h.   

 Por  L ’ Al t range.  Asesor  ar t ís t ico  y pe-
dagogo.  

 
Dijous 9 juny 

•  Relacions  Cata lunya-Espanya-UE 
17.30h.“La comuni ta t  in ternacional  i  
e l  procés sobiran ista”  

 Per  V íctor  Pou.  Dr  en Dret.  L l ic .  Econò-
m iques.  Prof .  IESE i  UIC.  

   

Dimarts 14 juny 

•  Las Leyes de la  Histor ia .  17 .30h  
 “De 1171 aC a  2016 dC”  
 Por  Jose  Enr ique Ru iz -Domènec.  Dr.  

His tor ia .  Catedrát ico Hª  Med ieva l  UAB.  
 
  

Dijous 16 juny 

•  Una v is ió  actual i tzada de l ’òpera  i  l a  
música c làssica.  11h.  

  “La Bohème” de Puccin i .  

  Per  Roger  Al ie r .  Prof .  Mús ica  UB. Cr í t ic  
Mus ica l .  H is tor iador .  

 

Dimarts 21 juny 
•Lecturas  sobre F i losof ía  contemporánea.  
17 .30h:  S.  Benhabib :  El  ser  y  e l  o t ro  en 
la  é t ica  contemporánea”  

 Por  Begoña Román .  Dra.  F i losof ía .  Profe-
sora en  la  UB.  

CONFERÈNCIES 

És imprescindible confirmar assistència a 
qualsevol de les activitats. Tel. 93 200 89 53 

ACTIVITATS 
 

Dimecres 1  juny -  11h 
 

Conferència  
“La comunicac ió” 

 

Per  Xav ier  Guix   
L l ic .  Ps ico log ia .  Pos tgrau Neuroc iènc ia .  

Escr iptor  

Dimecres 15 juny -  11h 
Conferència  

“Aprenem a l l eg i r  l ’eg ipci  ant ic”  
Per :  I rene Cordón  

Dra.  en H is tòr ia  Ant iga.   
Màster  Egipto logia.  

Divendres  10  de  juny 
 

Visita  al  MONESTIR BUDISTA del  
Garraf  

Exclusiva per  a  CETRES 
 

- Ens rebrà el  
Molt Ven. Rinpoche 

que ens parlarà de 
 

“La meditació i l’actitud 
analítica budista” 

 
- Visita al Museu del Parc 

Natural  
del Garraf 

 
 

- Dinar a l’Hotel Estela - 
“Hotel de l’Art” 

Visita a l’exposició de pintura i escultura de 
l’hotel. 

 

Dimecres 8  de  juny 
 

 ESCAPADA A MADRID 
• Museo del Prado:  

“EL BOSCO.  
LA EXPOSICIÓN DEL 

V CENTENARIO” 
   Commemorant el cin-

què aniversari de la 
mort de l’artista, El Prado exhibeix les seves obres 
principals, procedents de diverses col·leccions. 

 

• Museo de las Artes Decorativas. 
Un recorregut per la història a través del disseny. 
 

• Dinar a “La Chulapa”- 
restaurant recomanat. 

 
 

 
 

15 de juny - 18.30h 
 

Un fi de curs diferent, amb un espectacle musical 
erràtic i còmic: 

 

“VIOLINTASTIK” 

Un recorregut per la historia de la música 

Començant amb el barroc i el 
classicisme i acabant amb la 
música pop i de pel·lícules 

actual. 

Vivaldi, Beethoven, Brahms, 
música cubana, de pel·lícules, 
pop i disco amb un clima  
teatral ple de sorpreses. 
 

Un fi de curs musical i divertit! 

A càrrec del DUO TOCATTA 
Format per Joan Torrentó i Oriol López 

Acabarem la celebració amb un SOPAR FRED 
i brindant amb cava 

FI DE CURS MUSICAL 

Dimarts  7  juny -  17 .30h 
 

Conferència  
“El  d ià leg com a  solució  de  conf l ic tes” 

 

Per  Norbert  B i lbeny  
Catedràt ic  d ’Èt ica a la  UB 

Escr iptor  


