
Tel 93 200 89 53 

Muntaner, 411 entl. 

08021 Barcelona 

VIATGES PROPER VIATGE 

Del 24 al 31 de maig de 2017 
 

Viatge Cultural a  

 
 

 

Un viatge entre el passat i el futur de l’illa 
 
 

La Habana •••• Cementiri de Colón •••• Vall de Viñales •••• Central 
Austràlia •••• Museu Playa Girón •••• Cienfuegos •••• Trinidad •••• 
Valle de los Ingenios •••• Torre Iznaga •••• Sancti Spiritus •••• Santa 
Clara. 

Acompanyats per 
Francesc Lozano Winterhalder 

 
Del 3 al 6 de març de 2017 

 
ALMAGRO-ARANJUEZ-MADRID 

 
Viatge musical 

 
 

• Almagro.  
    Declarada Conjunt His       
 tòric-Artístic el 1972. 
 Capital del teatre clàssic. 
 El Corral de las Come
 dias és el millor expo
 nent dels “Corrales de 
 Comedias” del s. XVI. 
 
 
• Aranjuez.  
 Real sitio y villa. El 
 Palau Reial i els mag
 nífics jardins inspira
 ren el famós concert 
 del Maestro Rodrigo. 
 El Paisatge Cultural 
 d ’ A r a n j u e z ”  é s 
 Patrimoni de la 
 Humanitat. 
 
 
• Madrid.  
 Gaudirem d’algu
 nes de les moltes 
 ofertes cultural que 
 ofereix aquesta ca
 pital plena de vida. 
 
 
 

Audicions musicals 
Conferències diàries a càrrec del professor 

 
  
 
 
 

Acompanyats per: 
FRANCESC LOZANO W. 
Màster Humanitats. Confe-
renciant internacional. 

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

info@culturalcetres.com 
www.culturalcetres.com 

 

Muntaner,  411 ent l .  
08021 Barcelona 

Programa  
d ’act iv i ta ts 

Gener  2017 

Del 29 de marzo al 1 de abril  
 

ESLOVENIA 
 
 

LJUBLJANA, la capital, goza de 
un amplio abanico cultural ya que 
fue cruce de importantes rutas co-
merciales. 

Con su preciosa fortaleza medieval nos traslada a un mun-
do de cuento. Sin olvidar las Grutas de Sköcjan, un fenó-
meno natural único. 
 
Conferencias diarias a cargo del profesor. 
 
Acompañados por  
JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC. 
Dr.Historia. Catedrático Història Medieval 
 

C U B A 

PRESENTACIÓ-CONFERÈNCIA 
Dimarts 17 gener - 19.45h 



 
 

 
 

Dimecres 11 gener 
•  Una vis ió humanista  de la c ièn-

c ia .  11h:  “Móns l lunyans i  és-
sers  est ranys”  

 Per  Francesc Lozano W. Ll ic.  en 
Ciències.  Màster  en Humani tats .  

 

Dijous 12 gener 
•  Grans t í to ls de la  històr ia de 

l ’Òpera i  la  Música Clàssica.  
11h:  

 “Werther  de Massenet” 
 Per  Marc Hei lbron.  Dr.  en Musi-

co log ia.  Prof .  a  l ’ESMUC.  
 
 

Miércoles 18 enero 
•  Arte  universal .  17.30h 

Por  L ’Al t range.  Asesor  ar t ís t ico  
y pedagogo. 

 

 

Dijous 19 gener 

•  P a r l e m - n e .  F ò r u m  d ’ h u m a n i t a t s .  
17 .30h:  “Reforma Const i tucional”  

 Per  Víctor  Pou.  Dr.  en Dret .  L l ic .  en 
 Econòmiques.  Prof .  IESE i  UIC.  
 

Dimarts 24 gener 

•  La vida,  única oportunidad sobre la 
t ierra .  17.30h:  “Sobre la  utopía”  
Por  Begoña Román.  Doctora en Fi losof ía.  

 

Dimarts 31 gener 

•Comprender  el  presente  a  part i r  del  pa-
sado.  11h  

 Por  Joan Astorch.  His tor iador  del  Ar te.  
Máster  MBA por  ESADE.  

 
 

 

CONFERÈNCIES 

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

 

Dimarts 10 gener - 17.30h 

Conferència 

“Moisès. La llei humana” 

Per Vicenç Villatoro 
Periodista. Escriptor. Dir. CCCB 

 

Martes 17 enero - 11h 
Conferencia 

“El arte de mejorarse uno mismo” 

Por Antoni Bolinches 
Psicólogo. Escritor 

Dimecres 25 gener - 17.30h 
Conferència 

“La creació de l’Estat d’Israel 

Per Víctor Sörenssen 
Dir. Comunitat Jueva Barcelona 

Dimarts 10 gener - 11.15h 
 

Visita guiada a CaixaForum 
Exclusiva per a Cetres 

“Un Thyssen nunca visto” 

En el 25è aniversari del Mu-
seu Thyssen-Bornemizsa, i 
per primera vegada, un con-
junt de les seves millors 
obres s’exposen fora de Ma-
drid.  

Dijous 26 gener- 11h 
Conferència 

“Les colònies britàniques de poblament i la 

seva descolonització” 

Per Joan B. Culla 
Catedràtic Història Contemporània 

VISITA EXPOSICIÓ 

Dilluns 30 gener - 17 a 20h 
INTENSIVO 

“PROPUESTAS: 

Cómo disfrutar de la etapa de la vida 

que estamos viviendo” 
 

 

La vida es resistir, perseverar, mante-

nerse; sin la fragilidad y la pérdida la 

vida no tendría tanto valor, no sería 

tampoco tan cuidada. 

De la mano de Epicuro, Séneca, Aristó-

teles, Kant, Nietsche y Sartre iremos 

recopilando propuesta para que la vida 

sea hasta el final, dig-

na de ser vivida, go-

zosa de vivir. 

 
Por BEGOÑA ROMÁN 
Dra. en Filosofia. 
Profesora en la UB 

INTENSIU 


