
Tel 93 200 89 53 

Muntaner, 411 entl. 

08021 Barcelona 

VIATGES PROPERA ESCAPADA 

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 

Màster en Humanitats.  
Diplomat Conservatori Superior de 
Música de Barcelona.  
Conferenciant internacional. 

Del 3 al 6 de març de 2017 

ALMAGRO-ALCAZAR DE S. JUAN 

Viatge artístic - musical 

• Almagro.  
    Declarada Conjunt His       
 tòric-Artístic el 1972. 
 L’Orde de Calatrava la 
 va situar a la Història en 
 fer-la el seu lloc de resi
 dència al segle XIII. 
 És la capital del teatre clàssic.  
 El Corral de las Comedias és el millor expo
 nent dels “Corrales de Comedias” del s. XVI. 

• Alcazar de San 
Juan. 

 La tradició cervan
 tina i la riquesa 
 monumental es 
 reuneixen  en 
 aquest poble. 
 La planura manxega i els seus molins ens 
 condueixen a aquesta ciutat amb història mo
 risca. 
  A l’església de Santa Maria la Major, construï
 da sobre una antiga mesquita i mostra de di
 versos estils arquitectònics, es va trobar la 
 partida de baptisme de Miguel de Cervantes i 
 Saavedra. 

 
 

Audicions musicals 

Conferències a càrrec  
del professor 

FRANCESC LOZANO W. 
Màster Humanitats. Dipl. 
Conservatori Sup. Música Barcelona. Conferen-
ciant 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 

Febrer  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 



 
 

 
 

Dimecres 1 febrer 

•  Rel ig ions monoteistes.  Judaisme.  
17 .30h:  “Conf l ic tes  v i ta ls  i  e l  fu -
tur  de la  l l e i”  

 Per  V íctor  Sörenssen.  Director  Co-
muni ta t  Jueva Barce lona.  

Dimarts 7 febrer 

•Psicología  Posi t iva .  Escola  de v i -
da.  11h:  “Fonaments b io lògics  de  
l ’est rès”  

 Per  Francesc Lozano W.  Ll ic .  En 
Ciènc ies .  Màster  en  Humani tats .  

Dijous 9 febrer 

•  Grans t í to ls  de la  h istòr ia  de  
l ’Òpera i  l a  M úsica Clàssica.  11h:  

 “ I  Pur i tan i  de Bel l in i ”  
 Per  M arc Hei lbron.  Dr.  en Mus icolo-

g ia.  Prof .  a  l ’ESMUC.  

Dimarts 14 febrer 

•Personajes  que hacen h istor ia .  17 .30h:  
  “Lampedusa.  El  canvi”  
 Per  Vicenç Vi l l a toro .  Escr iptor .  Per iod is ta.  
Direc tor  CCCB.  

 

Miércoles 15 febrero 

•  Arte  universal .  17 .30h 
Por  L ’ Al t range.  Asesor  ar t ís t ico  y pedagogo.  
 

Dijous 16 febrer 

•  Imper is  co lonia ls  i  descoloni tzacions.  11h:  
“El  cas  f rancés o  l ’ imper i  republ icà”  

 Per  Joan B.  Cul la .  Catedràt ic  His tòr ia  Con
 temporània.  
 

Martes 21 febrero 

•Comprender  e l  presente  a  part i r  de l  pasa-
do.  11h  

 Por  Joan Astorch.  H is tor iador  de l  Ar te.  
Máster  MBA por  ESADE.  

 

Martes 28 febrero 

•  La v ida,  ún ica oportunidad sobre la  t ier ra .  

17 .30h:  “Sobre la  u topía .  Moore y  Ricoeur”  
 Por  Begoña  Román.  Doctora  en F i losof ía.  

CONFERÈNCIES 

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

 

Dijous 2 febrer - 17.30h 

Conferència 

“Sobre l’economia actual” 

Per F. Xavier Mena 
 

Dr. en Ciències Econòmiques. Ex Con-
seller d’Empresa i Ocupació Generalitat 

 

Dimecres 8 febrer - 11h 
Conferència 

“Els fonaments de la vida” 

Per Francesc Lozano Winterhalder 
Llic. Ciències. Màster Humanitats 

Dijous 23 febrer - 17.30h 
Conferència 

“La Revolució científica del Renaixament” 
 

Per Montserrat Nebrera 
Dra. en Dret. Llic. Filosofia Política i Filologia 

Dimecres 22 febrer - 10 a 13h 
 

      INTENSIU 
 
 

“L’entrellat del món islàmic. 

Situació actual i claus per entendre 

el que passa” 
 

 

Us presentem aquest seminari intensiu 

que té com a principal objectiu fer un 

repàs a la situació política de tots els 

països  del  Mediterrani  sud  i  Mitjà 

Orient, per intentar saber on som real-

ment i quina prospectiva podem fer. 

 

Líbia, Tunísia, Egipte, El Líban, Marroc, 

Síria, Iran i Irak, Israel i Palestina, els 

països del Golf, Turquia, els Kurds, els 

refugiats i Europa. 

 
 
 
 
 

Per  
Vicenç Villatoro 
Periodista 
Escriptor 
Dir. CCCB 
 

INTENSIU 

 

Dimecres 22 febrer - 17.30h 
Conferència 

“La situació política i religiosa de Judea 
en temps de Jesús” 

 

Per Carles Campins. Diaca. Diplomat Teologia 


