Nuevo curso, nuevas propuestas.
Procuramos innovar y dar una respuesta a las inquietudes
intelectuales y culturales que siempre nos acompañan.
Intentamos hacerlo con alegría, sentido del humor, ingenio, risas,
puesto que todo ello es ¡algo muy serio!
Con ánimo de aprender, compartir y disfrutar de la cultura.
Os esperamos.

FUNDADORA
Tyn Campos Caron
Presidenta de
L’Associació Cultural Cetres
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INFORMACIÓ GENERAL
CETRES es compromet a complir rigorosament el programa, tant en
dates i horaris, com en nombre de classes de cada curs i activitat,
excepte per raons de força major, que seran calibrades durant el propi
curs.
En cada curs o seminari hi ha la possibilitat de convidar a algun conferenciant que desenvolupi temes relacionats amb el curs en qüestió.
L’Associació es reserva el dret de no iniciar i/o suspendre un curs en
funció del nombre d’alumnes.
L’import dels cursos i seminaris haurà de ser abonat una setmana
abans del seu inici.

Matrícules
Per als nous associats o els qui no hagin efectuat cap activitat durant
els últims cinc anys, és requisit indispensable satisfer una matrícula
d’admissió a l’associació cultural.

Beques
El centre disposa d’un fons especialment destinat a concedir beques
i ajuts a l’alumnat que ho hagi de menester. Aquest fons és aplicable
també a obra benèfica i de col·laboració ciutadana.

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, l’informem de que totes les dades que ens faciliti s’inclouran
en els fitxers automatitzats de Clients del que és responsable Associació Cultural CETRES.
CETRES guardarà aquestes dades amb la finalitat de remetre-li informació sobre les seves activitats o de serveis que puguin ser del seu interès.
L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació per correu
electrònic dirigit a info@culturalcetres.com o mitjançant sol·licitud escrita i signada.
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Cultural CETRES es…
Un club obert a tota persona adulta i amb inquietuds
culturals.

Un punt de trobada on compartir i discutir idees.
Un lloc on es combina el cultural amb el lúdic.
Un centre de formació permanent.
Una entitat amb un únic objectiu, la difusió cultural.
Una entitat veterana fundada el 1974.
Un centre cultural sense ànim de lucre i totalment privat.
CETRES és…

un espai,
on “aprendre
es converteix en
un plaer”.

www.culturalcetres.com
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EL NOSTRE EQUIP
El nostre equip
Presidenta: Tyn Campos Caron
Coordinadora – Responsable de l’àrea de viatges: Susanna L. Carnicer
Grup de voluntariat
Consell Assessor

Claustre de Professors i conferenciants
Curs Acadèmic 2018-2019
• L’ALTRANGE
Assessor artístic. Pedagog.
• Joan ASTORCH
	Historiador de l’Art.
Màster MBA per ESADE.
• Mariana BEDOS
	CAP de l’Escola Oficial d’Idiomes.
Tècnic en empreses i activitats
turístiques.
• Nemrod CARRASCO
	Doctor en Filosofia. Professor a la UB.
• Joaquim COLOMINES
	Politòleg. Professor de Ciència Política
a la URL.
• Joan B. CULLA
	Catedràtic d’Història Contemporània
a la UAB. Escriptor.
• Josep CUNÍ
	Periodista. Comunicador.
• Xavier GUIX
	Llic. en Psicologia. Màster i Trainer
PNL. Postgrau en Neurociència.
• Marc HEILBRON
	Dr. en Musicologia. Prof. Escola
Superior Música de Catalunya.
Llicenciat en Història de l’Art.
• Francesc LOZANO WINTERHALDER
	Biòleg. Màster en Humanitats.
Dipl. Escola Superior Música Liceu.
• Xavier MENA
	Dr. Ciències Econòmiques.
Ex Conseller Empresa i Ocupació
Generalitat Catalunya.
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• Manuel MILIÁN MESTRE
Politòleg i periodista.
• Núria MOLINA
Llic. Filosofia. Postgrau Bioètica.
• Montserrat NEBRERA
	Dra. en Dret. Llic. en Filosofia
Política. Llic. en Filologia Clàssica.
• Aureli ORTIN
Diaca Arquebisbat Barcelona.
• Víctor POU
	Prof. de l’IESE i de la UIC. Conseller
de Relacions Exteriors de la Comissió
Europea. Doctor en Dret.
• Enric PRATS
	Expert Música Clàssica i Òpera.
Advocat.
• Artur RAMON
	Historiador de l’Art. Antiquari.
Galerista.
• Begoña ROMAN
	Dra. en Filosofia.
Prof. d’Ètica a la UB.
• Andrea RUIZ CIRLOT
	Màster professorat anglès UB.
Grau Filologia Anglesa.
• José Enrique RUIZ-DOMÈNEC
	Dr. en Història.
Catedràtic d’Història Medieval.
• Vicenç VILLATORO
	Periodista. Escriptor.
Director del Institut Ramon Llull.
• Joan VIVES
	Professor Música Clàssica. Divulgador
musical.

RELACIÓ DE PROFESSORS I
CONFERENCIANTS QUE COL·LABOREN
O HAN COL·LABORAT AMB CETRES
Carles AGELL * Lluís AMIGUET * Josep María AINAUD DE LASARTE
* Tomás ALCOVERRO * Roger ALIER * José ANTICH * Antonio
ARGANDOÑA * Joan ASTORCH * Jaume BARBERÀ * Pere N. BARRI
* Joan BARRIL * Juan BASSEGODA * Mariana BEDOS * Joan Antoni
BENACH * Josep BENET * Norbert BILBENY * Oriol BOHIGAS *
Antonio BOLINCHES * Alfred BOSCH * Joan Lluís BOZZO * Dolors
BRAMON * Marc Antoni BROGGI * Xavier BRU DE SALA * Josep
Maria CADENA * Victoria CAMPS * Paco CANDEL * Márius CAROL
* Nemrod CARRASCO * Andreu CLARET * Joaquim COLOMINAS*
Jaume COLLELL * Irene CORDON * Joan B. CULLA * Manuel CUYÀS *
Ignasi DE SOLA MORALES * Borja DE RIQUER * Santiago DEXEUS *
Josep Antoni DURAN I LLEIDA * Joan ESCULIES * Albert ESTRADA
* Alberto FERNÁNDEZ DÍAZ * Miquel FERRERES * Jaume FILELLA
* Albert FLORENSA * Lluis FOIX * Francesc FONTBONA * Manuel
FORCANO * Arnau GONZÁLEZ * Xavier GUIX * Marc HEILBRON *
Joan HORTALÀ * L’ALTRANGE * Enric LACALLE * Theo LOINAZ
* Francesc LOZANO W. * Jaume LLACUNA * Josep Mª LLADÓ *
Ernest LLUCH * Rosa LLUCH * Rosa Mª MALET * Artur MAS * Xavier
MENA * Manuel MILIÁN MESTRE * Francesc MIRALLES * Núria
MOLINA * Joaquim MOLINS * Ruifed MORAUD * Joaquim MUNS
* Montserrat NEBRERA * Antoni NEGRE * Magda ORANICH * Joan
ORÓ * Aureli ORTIN * Jaume PAGÉS * Raimon PANNIKAR * Lluis
PERMANYER * Silvia PLANAS * Enric PRATS * Baltasar PORCEL *
Víctor POU * Felip PUIG * Jordi PUJOL * Eduardo PUNSET * Lorenzo
QUINN * Luis RACIONERO * Pilar RAHOLA * Artur RAMON * Josep
RAMONEDA * Rafael RIBÓ * Margarita RIVIÈRE * Miquel ROCA I
JUNYENT * Josep Mª ROIG ROSICH * Begoña ROMÁN * Francesc
ROVIRA * Xavier RUBERT DE VENTÓS * Andrea RUIZ CIRLOT
* José Enrique RUIZ-DOMÈNEC * Horacio SAENZ GUERRERO *
Vicent SANCHÍS * Carlos SCHABBATH * Carles SENTÍS * IsabelClara SIMÓ * Jaume SOBREQUÉS * Josep Maria SOLÉ I SABATÉ
* Víctor SORENSSEN * Joan SUBIRATS * Juan TAPIA * Vladimir
CHKHIKVADZE * Mònica TERRIBAS * Francesc TORRALBA * Carlos
TUSQUETS * Josep Maria URETA * Xavier VIDAL FOLCH * Ramón
VILA-ROVIRA * Vicenç VILLATORO * Joan VIVES
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CLUB D’ASSOCIATS
Per participar en les diferents activitats de CETRES, existeixen tres possibilitats.

1-ASSOCIAR-SE AL CLUB
Associar-se al club CETRES dóna la possibilitat de participar en activitats culturals d’una manera flexible, còmoda i econòmica.
¿COM FUNCIONA?
Totes les persones associades reben cada primer de mes, en el seu
domicili, un programa on es proposen conferències, visites i totes les
activitats que efectuarà el centre. De totes elles, l’associat/da pot escollir les que l’interessin i assistir-hi. No hi ha cap obligació d’assistència
mensual. El programa d’associats s’estén des d’octubre fins a juny.

2-INSCRIURE’S EN UN CURS
Les persones inscrites en un curs podran participar en les restants activitats. El preu dels cursos dependrà del número d’hores de cadascun
dels mateixos.

3–ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC EN GENERAL
Les úniques activitats a les que pot accedir qualsevol persona sense necessitat de ser associat o pertànyer a un curs, són: Seminaris intensius,
Sopars, Dinars tertúlia i Viatges culturals, però sempre acompanyats
per un associat.
Visites per Barcelona
Las visites poden ser urbanes, a llocs de la ciutat amb interès artístic-cultural, o també a museus i galeries d’art.
A més l’associat te accés a totes les activitats que CETRES programi.
Activitats en català o castellà indistintament.
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El plaer d’aprendre
pel plaer de saber.

CURSOS

www.culturalcetres.com

Des de 1974
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HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

CURSOS

L’ORIENT PRÒXIM I MITJÀ
De l’edat moderna al segle xxi

Curs en català

PROFESSOR:
Joan B. CULLA
Catedràtic d’Història Contemporània a la UAB.

La gran regió compresa entre el Mediterrani oriental i l’Índia és, per la seva complexitat religiosa i cultural, pel seu valor estratègic, pels recursos energètics que
atresora, una de les àrees més conflictives del món, i això des de fa més d’un segle.
Aquest curs estarà destinat a explicar-ne la història i desxifrar-ne les claus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Imperi Otomà.
L’Índia britànica.
El projecte sionista.
El naixement de l’islamisme polític.
Les independències de 1946-48.
De la guerra dels Sis Dies a la del Yom Kippur.
La crisi d’Afganistan i la guerra Iran-Iraq.
Guerra del Golf, fi de la Guerra Freda i procés de pau israelo-palestí.
Talibans afganesos, 11 de setembre de 2001, Al Qaeda.
El naixement d’Estat Islàmic.
Les “primaveres àrabs” al Pròxim Orient.
La guerra civil siriana.

Cada dia es dedicarà un temps al col·loqui
CONFERENCIANTS:

Joaquim COLOMINAS
Doctor en Ciències Polítiques
Xavier MENA
Dr. Ciències Econòmiques
Ex Conseller Empresa i Ocupació

Vicenç VILLATORO
Periodista. Escriptor
Dir. CCCB

Víctor POU
Dr. en Dret.
Llic. Econòmiques

PRESENTACIÓ:
Dijous 20 setembre, 18.00h
HORARI CURS:
Dijous d’11 a 13h
INICI: 11 d’octubre
FINAL: 13 de juny

TEMARI COMPLET A SECRETARIA DE CETRES O A LA NOSTRA WEB:
www.culturalcetres.com
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CURSOS

FILOSOFÍA

FILOSOFÍA EN BUENA COMPAÑÍA
Curso en castellano

PROFESORA TITULAR:
Begoña ROMÁN MAESTRE
Dra. en Filosofía. Profesora en la UB

En este curso estudiaremos textos fundamentales del pensamiento occidental.
De la mano de 12 autores clave nos centramos en sus obras para, a partir de
ellas, tratar las diferentes temáticas que abordan. Las clases se estructuran en
dos partes, en la primera se exponen las temáticas fundamentales de las obras
que son objeto de estudio, y en una segunda parte se comenta la influencia
en el pensamiento posterior así como, con la intervención de los alumnos, la
actualidad de la propuesta.
El curso, pues, tiene un doble objetivo. Por un lado, comentario de tesis filosófica para pasar luego a un posterior diálogo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B. Spinoza: Ética demostrada según el orden geométrico.
Marqués de Sade: La Filosofia en el tocador.
H. Arendt: La condición humana.
Friedrich Nietzsche: La genealogía de la moral.
R. Dworkin: Los derechos en serio.
Karl Marx: Manuscritos económicos y filosóficos.
Silvia Federici: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria.
A. Comte-Sponville: La felicidad, desesperadamente.
Sigmund Freud: El malestar en la cultura.
L. Ferry: La revolución transhumanista.
Betty Friedan: La mística de la feminidad.
Michel Foucault: Historia de la sexualidad.

CONFERENCIANTE:

Nemrod Carrasco
Profesor Filosofía en la UB
Escritor.

PRESENTACIÓN:
Martes 18 septiembre, 18.00h
HORARIO CURSO:
Martes de 17.30 a 19.30h
INICIO: 9 de octubre
FINAL: 4 de junio

TEMARIO COMPLETO EN SECRETARÍA DE CETRES O EN NUESTRA WEB:
www.culturalcetres.com
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CURSOS

MÓN ACTUAL

POLÍTICA INTERNACIONAL

Claus per entendre el món d’avui
Curs en català

PROFESSOR TITULAR
Joaquim COLOMINAS
Professor Ciència Política

En un món cada vegada més globalitzat, els fets polítics, socials, econòmics
que succeeixen en altres països del nostre entorn influeixen i repercuteixen en
la resta de països i també en el nostre, naturalment. El present curs pretén explicar les claus més importants per entendre millor la complexitat de la política
dels principals països del món, així com de la política espanyola.
El present curs anirà a càrrec del professor Joaquim Colominas Ferran i també
comptarà amb la participació de conferenciants experts (professors universitaris; corresponsals de mitjans de comunicació) en diferents àmbits del programa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

França.
Regne Unit de Gran Bretanya.
Estats Units de Nordamèrica.
Alemanya.
Itàlia.
La Rússia de Putin.
La Xina actual.
El conflicte Israel-Palestina.
La globalització.
La Unió Europea: cap on va? Reptes de futur.
Els populismes.
L’Estat Espanyol.

PRESENTACIÓ:
Dijous 20 setembre, 18.00h
HORARI CURS:
Dijous de 17.30 a 19.30h
INICI: 11 d’octubre
FINAL: 13 de juny
TEMARI COMPLET A SECRETARIA DE CETRES O A LA NOSTRA WEB:
www.culturalcetres.com
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CURSOS

HISTORIA

EUROPA ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO
Una historia para comprendernos

Curso bilingüe

PROFESOR TITULAR:
José Enrique RUIZ-DOMÈNEC
Catedrático de Historia Medieval en la UB

Una historia de más de quince siglos, desde la decadencia y caída del Imperio
Romano hasta la actual crisis de la Unión Europea de 2018 contada en sus
acontecimientos principales, las figuras influyentes, el curso de la cultura, el
arte, la música, la filosofía. Las tres encrucijadas que dividen la trama del presente curso en tres fragmentos, un trimestre para cada uno, son: la división
del imperio romano en Oriente y Occidente a la muerte de Teodosio (395), el
efecto de la primera cruzada (1099) y la revolución francesa (1789).
Nacimiento de Europa

•C
 ómo y por qué se puso fin al Imperio Romano.
• Sacro Imperio Romano Germánico.
Nacimiento de Europa en el siglo
•
XI.
Vieja Europa

•U
 n arte para unificar Europa.
• El Renacimiento. Siglo XV.
• La hechura de la Europa moderna.
(1526-1648).

Europa actual

•D
 e la revolución francesa a la paz
de Viena (1789-1815).
• Belle époque (1888-1914).
• Posguerra y guerra y fría
(1948-1953).
• Europa ante la globalización
(2001-2008).
• La revancha de la historia hace
temblar la Unión europea (20082018).

CONFERENCIANTES:

Artur RAMON
Francesc LOZANO WINTERHALDER
Vicenç VILLATORO
Xavier MENA		

PRESENTACIÓN:
Martes 18 septiembre, 18.00h
HORARIO CURSO:
Martes de 17.30 a 19.30h
INICIO: 9 de octubre
FINAL: 4 de junio

TEMARIO COMPLETO EN SECRETARÍA DE CETRES O EN NUESTRA WEB:
www.culturalcetres.com
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CURSOS

ARTE

ARTE

IDENTIDAD, VALORES Y CAMBIO
Curso en castellano

PROFESSOR:
L’ALTRANGE
Asesor artístico. Pedagogo

La transmisión de los sentimientos y de las ideas a través del arte ha marcado
de manera muy convincente la Historia de la Humanidad. Si una imagen vale
más que mil palabras, la comprensión de las obras se transforma en nuestras
mejores “chuletas” para disfrutar tanto del mundo psicológico como religioso o
histórico. De la misma manera que podemos observar la evolución de un niño
hasta su edad adulta, también seguiremos lo que pasó entre:
•
•
•
•
•
•
•
•

La edad media y el renacimiento.
Del barroco recargado a la disciplina del clasicismo.
Del impresionismo sensorial al expresionismo visceral.
Bodegones, paisajes, escenas históricas.
Del cubismo racional a la limpieza psíquica del arte abstracto.
De las evidencias del naturalismo a los misterios del simbolismo.
Entre creencias religiosas y concreción materialista.
De las sombras metafísicas en la caverna de Platón hasta el surrealismo de
los sueños, o de la realidad de nuestra imaginación.
• Del minimalismo visualmente simple para descansar, contemplar o meditar… al maximalismo para pensar, debatir, compartir…
• De lo fácilmente identificable a nivel local hasta valores universales.
• Últimas tendencias.
 onservando la curiosidad fresca de la niñez, iremos madurando nuevos
C
temas interesantes para enriquecer nuestro registro de conversaciones.
 lo largo del curso visitaremos alguna de las exposiciones más interesanA
tes de la oferta cultural de Barcelona.
PRESENTACIÓN:
Martes 18 septiembre, 18.00h
HORARIO CURSO:
Miércoles de 17 a 19h
INICIO: 10 de octubre
FINAL: 12 de junio
TEMARIO COMPLETO EN SECRETARÍA DE CETRES O EN NUESTRA WEB:
www.culturalcetres.com
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CURSOS

PSICOLOGIA

UN MIRALL PER DESCOBRIR-TE
Psicologia Positiva

Curs en català

PROFESSOR TITULAR:
Xavier GUIX
Llic. en Psicologia. Postgrau en Neurociència. Escriptor

En aquests darrers temps sentim molt a parlar de la importància de l’autoconeixement. Aquest és un exercici de comprensió d’un mateix que requereix
també del mirall dels altres i de la pròpia vida. En aquest curs et fem de mirall
perquè et descobreixis, perquè aprenguis de tu i dotis de sentit la teva vida.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ment i món, una estranya relació.
Els tres cervells.
Penso, doncs pateixo.
El món com a representació.
Poder i destí.
Què és la personalitat?
Reinventar-se.
Viure reactivament.
La mirada contemplativa.
Quan ens tornem neuròtics.
L’amor i els seus narcisos.
L’orgull i la vanitat.
Dol i pèrdues.

CONFERENCIANT:
Núria MOLINA
Llda. en Filosofia. Postgrau en Bioètica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quan la ment ens atrapa.
Som la nostra memòria.
Psicologia de la realització personal.
L’art i la creació de la ment.
Aconseguir el benestar integral.
Assertivitat.
Mals d’amors.
Els patrons del conflicte.
Voler és poder.
Creativitat i entusiasme.
Sentir-se bé, malgrat tot.
Claus per canviar hàbits.
El sentit de la vida.
Del xaman al psicòleg.
Pensar amb les mans: claus neuropsicològiques del tacte.
• Entendre a l’altre, com a altre.
• Viure en plenitud.
PRESENTACIÓ:
Dimarts 18 setembre, 18.00h
HORARI CURS:
Dimecres d’11 a 13h
INICI: 10 d’octubre
FINAL: 4 de juny

TEMARI COMPLET A SECRETARIA DE CETRES O A LA NOSTRA WEB:
www.culturalcetres.com
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CURSOS

MÚSICA

OBRIM LA PORTA AL MÓN DE LA MÚSICA
Una introducció per gaudir-ne

Curs en català

PROFESSORS:

Marc HEILBRON
Dr. Musicologia.
Professor a l’ESMUC

Francesc LOZANO WINTERHALDER
Màster en Humanitats
Dipl. Cons. Sup. Música Liceu

El curs es planteja com un recorregut introductori per entendre els elements claus
de la història de la música. La primera part seran unes sessions al voltant dels fonaments de la música i els elements que l’integren (els instruments, les veus...) i
després farem una panoràmica dels diferents períodes amb els estils, els compositors i les obres essencials que cal conèixer. Tot el curs comptarà amb una sel·lecció
audiovisual d’exemples musicals amb les millors obres i intèrprets.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els fonaments de la música.
Els instruments de l’orquestra (I).
Els instruments de l’orquestra (II).
El piano.
Les veus (I).
Les veus (II).
La música medieval i del Renaixement.
Els orígens de l’òpera.
El Barroc italià i Vivaldi.
J. S. Bach.
G. F. Händel.
Joseph Haydn i el Classicisme.
La música de Mozart.
Beethoven.
Rossini i l’òpera buffa.
Chopin i Liszt.
Les òperes de Bellini i Donizetti.
El lied romàntic.
La música instrumental alemanya
del segle XIX.

14

•
•
•
•
•
•

Les òperes de Verdi.
Comprendre Wagner.
La música francesa del segle XIX.
El món del ballet.
L’escola de música espanyola.
La música de Mahler i Richard
Strauss.
• El verisme italià i Puccini.
• Música del segle XX i XXI.
• La zarzuela.
• El jazz i altres músiques del segle XX.
• Música i cinema.

PRESENTACIÓ:
Dijous 20 setembre 18.00h
HORARI CURS:
Dimecres de 17.30 a 19.30h
INICI: 10 d’octubre
FINAL: 12 de juny

CURSOS

CIÈNCIA

UNA VOLTA AL MÓN

Viatjar des de l’aula de Cetres
Curs en català

PROFESSOR
Francesc LOZANO WINTERHALDER
Biòleg. Màster en Humanitats
Prof. Medi Ambient i Sostenibilitat a ESADE
Dipl. Conservatori Superior Música Liceu

De vegades, per gaudir d’un viatge de descoberta del nostre món no cal sortir
de casa. I és això el que els oferim: recórrer i gaudir de la integritat del nostre
planeta, a les aules de Cetres. No sols per admirar la seva bellesa, sinó també
per analitzar les cultures que l’integren, les formes de ser i les tradicions, la
història, les llegendes i les curiositats de cadascú, els paisatges...Tot en conjunt
ens ajudarà a entendre i gaudir millor de l’entorn en què vivim.
Àsia i Pacífic

• Discòrdia a la Casa d’Abraham.
• Perles del Golf Pèrsic.
• Uncredible India.
• Himàlaia.
• Explorant la Xina.
• Micronèsia, on la mar és cristal·lina.
• L’Imperi del Sol Naixent.
• Indoxina.
• Descobrint Austràlia i Melanèsia –
El continent blanc.
• La ruta de la seda.
Amèrica i Polinèsia

•
•
•
•
•
•

 hat is New York?.
W
La Deep America.
El llunyà Oest.
Delícies del Carib.
L’Amèrica Central.
Per la ruta de l’Inca.

•E
 l Con sud.
• En aigües de Polinèsia.
Àfrica

• Al-Magrib - Viatge al Sahel.
• En el cor d’Àfrica.
• L’Àfrica del Sud i Oriental.
Europa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llegendes de Grècia - Mediterrània.
Rule Britannia! – L’Illa Maragda.
Douce France – Viatge als Balcans.
Llums del nord – Islàndia, entre el
foc i el gel.
En aigües del Bàltic.
L’Europa més desconeguda.
Misteris del Caucas.
Rússia blanca.
La nostàlgia de l’imperi perdut.

PRESENTACIÓ:
Dijous 20 setembre, 18.00h
HORARI CURS:
Dimecres d’11 a 13h
INICI: 10 d’octubre
FINAL: 12 de juny
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CURSOS

HISTORIA Y ARTE

EL SIGLO XV: HISTORIA, ARTE Y ARQUITECTURA
Catedrales en Francia, Renacimiento en Italia, Imperio de los Habsburgo
Curso en castellano

PROFESOR TITULAR:
Joan ASTORCH
Historiador del Arte. Máster MBA por ESADE

Fascinante recorrido por la historia, el pensamiento, el arte y la arquitectura de la
Europa Moderna, del siglo XII al XV, momento en que las ciudades y la burguesía
despiertan de su letargo feudal y promueven un cambio de las estructuras sociales
y económicas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La ebullición de las ciudades y el desarrollo de la burguesía.
El gótico como estilo y concepto.
Una Francia escindida entre Luis VI de Francia y Enrique I de Inglaterra.
Suger y la abadía real de Saint-Denis, al servicio de los Capetos.
Las grandes catedrales en el Norte de Francia.
El culto de San Miguel y el peregrinaje a Mont-Saint-Michel.
Las guerras santas bajo el signo de la cruz: las Cruzadas.
El Gótico Internacional, un nuevo estilo cortesano.
El ducado de Borgoña: tiempo de príncipes amantes de las artes.
El esplendor de la corte de Borgoña con Felipe el Bueno. La orden del Toisón
de Oro.
La pintura flamenca y el Ars Nova.
El Campo dei Miracoli de Pisa, la Catedral de Siena y el Duomo de Florencia.
El concurso para las puertas del Baptisterio de Florencia.
El Quattrocento y el redescubrimiento de la cultura clásica. Petrarca y el
humanismo.
Brunelleschi, una nueva arquitectura para una sociedad renacentista.
El poder y el mecenazgo en la Corte de los Médici. El círculo humanista de
Lorenzo el Magnífico.
Botticelli y el sublime ideal del amor.
El misterio y la fantasía de Leonardo da Vinci.
Maximiliano de Austria y los Habsburgo en Europa.
El Renacimiento en Alemania: Durero, un alemán italianizado.
Roma, capital del Alto Renacimiento. El reino de Marte, Julio II della Rovere.
Bramante y San Pedro del Vaticano. Miguel Angel y la Sixtina.
El cénit del imperio otomano: Solimán el Magnífico. Las nuevas mezquitas de
Sinán.
PRESENTACIÓN:
E
 l espíritu de los Médici en la corte papal.
Martes 18 septiembre, 18,00h
Lutero y el escándalo de las indulgencias.
HORARIO CURSO:
E
 l imperio universal cristiano de Carlos V
Martes de 11 a 13 horas
como emperador.

INICIO: 16 de octubre
FINAL: 11 de junio
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CURSOS

MÚSICA

ÒPERA I MÚSICA CLÀSSICA

GRANS OBRES DE TOTS ELS TEMPS
Curs en català

Marc HEILBRON
Roger ALIER
Prof. Música a l’ESMUC

El curs ens apropa a alguns grans títols de la història de l’òpera i la música
clàssica. Cada sessió està dedicada a una òpera o un compositor amb l’objectiu
de conèixer les claus per gaudir de les grans obres i situar-les en el seu context
històric, musical i interpretatiu. Alguns dels títols més representatius són analitzats en profunditat en dues sessions. I ens apropem també a les òperes de la
temporada del Gran Teatre del Liceu.
Un cop més, a la recerca de l’emoció de l’òpera i la música clàssica.
•
•
•
•
•
•
•
•

I Puritani.
Les veus que mai hem sentit.
El piano al temps de Beethoven.
Madama Butterfly.
Cavalleria Rusticana.
Pagliacci.
La Creació de Haydn.
L’Anell del Nibelung.

• Novena de Beethoven.
• Don Giovanni.
• Els pescadors de perles.
• Tosca.
• Hector Berliotz, romàntic i visionari.
• El ratpenat de J. Strauss.
• Tercera simfonia de Mahler.
• Il campanello.

CONFERENCIANTS:
Joan VIVES
Prof. Música. Divulgador musical
Francesc LOZANO WINTERHALDER
Dipl. Esc. Sup. Música Liceu
Màster Humanitats		

Enric PRATS SANJOSÉ
Expert en Òpera i Música Clàssica

PRESENTACIÓ:
Dijous 20 setembre, 18.00h
HORARI CURS:
Dijous d’11 a 13h
INICI: 11 d’octubre
FINAL: 13 de juny

TEMARI COMPLET A SECRETARIA DE CETRES O A LA NOSTRA WEB:
www.culturalcetres.com
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CURSOS

CLUB DE LECTURA

CURSOS

La vida als llibres

Curs bilingüe

PROFESSORA TITULAR:
Vicenç VILLATORO
Periodista. Escriptor. Dir. CCCB

L’objectiu d’aquest club és, per damunt de tot, compartir el plaer de la
lectura. Cadascuna de les sessions se centrarà en un llibre, de vegades en
una narració curta, anunciats amb antelació, que haurem pogut llegir tots
els participants, i a partir dels quals podrem parlar tant d’aspectes tècnics
de l’escriptura com d’aspectes històrics o filosòfics, I, per damunt de tot,
en cadascun dels casos, buscar els vincles entre la literatura i la vida: com
els llibres memorables, aquells llibres que cal haver llegit, no tant sols ens
proporcionen entreteniment i goig, sinó que ens permeten viure més vides,
enriquir les nostres vides amb la condensació de les vides alienes.
La llista dels llibres i de les narracions proposats no serà estrictament una
antologia de les millors obres de la literatura universal, ni tant sols un
recorregut sistemàtic per la història de la literatura. Seran llibres accessibles, las major part d’ells breus, vius i actuals (s’hagin escrit quan s’hagin
escrit), que formen part dels relats que han mogut el món, que s’han fet
necessaris per a la humanitat.
Al llarg del curs ens acompanyaran alguns escriptors.

PRESENTACIÓ:
Dimarts 18 septiembre, 18.00h
HORARI CURS:
Dimarts d’11 a 13 hores
INICI: 9 d’octubre
FINAL: 4 de Juny
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CURSOS

MÓN ACTUAL

GRANDES TEMAS DE LA CIVILIZACIÓN
OCCIDENTAL DEL SIGLO XXI

Hablemos de política, economía y valores
PROFESORES

Curso en castellano

Manuel MILIAN
Político. Periodista.
Historiador

Montserrat NEBRERA
Doctora en Derecho.
Lda. en Filosofía Política

Sobre qué hablaremos o qué seremos en el siglo XXI?
Hay muchas cuestiones susceptibles de debate, pero todas ellas están de alguna manera conectadas con los diez puntos que queremos someter a reflexión.
Cada dia se dedicará un tiempo al coloquio
• La filosofía nietzscheniana.

• Crisis de Occidente.

•D
 inámica de los cambios históricos.

• La belleza moral: ética, ciencia.

• La dialéctica de Hegel a Marx.

• Libertad, igualdad, fraternidad.

•L
 os grandes conflictos que cambian la historia.
• El poder. Sus claves.
• Los grandes magnicidios.
• Legalidad y legitimidad.

• La confusa Unión Europea.
• España en trance político.
•L
 a muerte. Religión, ciencia, transhumanismo.
• La crisis catalana y su agobio.

• El trauma del siglo XX.
• Los pecados capitales.
• Tempestades en la historia.
• El relativismo moral.
• Genética de los conflictos.
• La felicidad. Ayuda o autoayuda.

PRESENTACIÓN:
Jueves 20 septiembre, 18.00h
HORARIO CURSO:
Jueves de 17.30 a 19.30h
INICIO: 11 de octubre
FINAL: 13 de junio

A lo largo del curso nos acompañarán diversos conferenciantes
TEMARIO COMPLETO EN SECRETARÍA DE CETRES O EN NUESTRA WEB:
www.culturalcetres.com
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IDIOMES

AULA D’IDIOMES
Professora:
Mariana BEDÓS
C.A.P. de l’Escola Oficial d’Idiomes
Tècnic en empreses i activitats turístiques

Cursos d’idiomes
Generals – Intensius – Conversa:
Anglès * Francès * Alemany * Italià * Català
Primer cicle:

1er i 2ºn nivell.

Segon cicle:

3er nivell. Avançat i conversa.

Els cursos es divideixen en grups d’un màxim de set alumnes, i les classes
s’imparteixen a raó d’1 hora i mitja – 2 hores setmanals, excepte en el cas dels
cursos intensius.
Un nivell de 62 hores lectives aproximadament.
En tots els nostres cursos no només tenim en compte el nivell dels alumnes si
no també el ritme de cada persona.
HORARIS: A consultar a Secretaria

INICI: Setmana del 2 d’octubre

CLASES PARTICULARES DE INGLÉS
Profesora titular:
Andrea RUIZ
Proficiency per la Michigan University
Máster profesorado especialidad inglés, UB
Grado en Filología Inglesa. Traductora Inglés

HORARIOS: A consultar en Secretaría
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ACTIVITATS

INTENSIUS, ESCAPADES, EXPOSICIONS

ACTIVITATS CULTURALS

L’àmplia oferta de cursos la complementem amb un seguit d’activitats
culturals i també lúdiques que, juntament amb els viatges configuren
un conjunt cultural de primer ordre.
Les activitats que proposem al llarg del curs son moltes i variades, les
anunciem regularment i estan obertes a tothom.

VISITES PER BARCELONA
• Visites a museus de
Barcelona. Les col·leccions permanents o temporals. Art contemporani,
romànic. Arts aplicades.
Una oferta museística de
primer ordre que cal aprofitar.
• Visites urbanes, palaus, jardins, carrers, cementiris, etc. Barcelona
sempre ens dona una excusa per visitar-la.

EXCURSIONS PER CATALUNYA
Catalunya és un país preciós, variat,
ple d’història, d’art, de gastronomia
de gent que val la pena conèixer. Regularment us proposarem una excursió a algun recó del nostre país.

DINARS I SOPARS TERTULIA
Un format molt atractiu per tractar temes d’interès. Primer una conferència, per part d’un expert en la matèria i un bon col·loqui després. La
millor tertúlia és sempre al voltant d’una taula.
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ACTIVITATS

INTENSIUS, ESCAPADES, EXPOSICIONS

ACTIVITATS CULTURALS
EXPOSICIONS D’ART I PRESENTACIONS DE LLIBRES

Oferim les nostres instal·lacions per celebrar exposicions d’art, principalment pintura. També organitzem presentacions de llibres i alguna
representació teatral i musical

ESCAPADES D’UN DIA
Depenent de les ofertes en transport o esdeveniments puntuals que
es celebrin en alguna ciutat, exposicions d’art, espectacles, etc. Programem egularment escapades d’un dia. Madrid, Valencia, Saragossa,
Mallorca, Roma, Paris, Londres, etc.
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VIATGES

VIATGES CETRES
VIATGES D’AUTOR
Característiques principals dels
viatges de Asociació Cultural Cetres:
Itinerari cultural molt estudiat
Professorat especialista en cada viatge
Hotels de màxim confort
Restaurants de qualitat
Transport confortable
Ambient cordial i d’amistat
Acompanyament permanent de Cetres

Programes complerts a secretaria de Cetres
Els nostres professors-acompanyants aporten valor afegit als viatges, tant
pels seus especials lligams amb els llocs que visitem com pels amplis coneixements de l’art, la història i la societat que tenen dels mateixos.
Organització tècnica a càrrec d’una agència de viatges autoritzada

www.viajesc3.com
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VIATGES

LA TOSCANA MÁS DESCONOCIDA

Os proponemos un viaje por la
maravillosa ciudad de Siena y
cuatro poblaciones de sus alrededores. Un viaje básicamente
por la Toscana. Un viaje que es
un regalo para los sentidos.
El color, olor y sabor de estas
tierras, combinado con su arte
e historia, harán de estos cuatro
días una magnifica experiencia.
SIENA - VOLTERRA – AREZZO – CORTONA – CERTALDO – FIESOLE

Acompañados por:
JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
Doctor en Historia Medieval.
Del 3 al 6 de octubre de 2018

PAÍS BASC FRANCÈS
El país basc francès és sens dubte una
joia massa desconeguda. Un espai
geogràfic reduït i per tant fàcil i còmode
per moure’s, però ple de sorpreses.
Pobles, ciutats, racons hereus d’un
temps passat, uns monuments, art i
gastronomia magnífics.
S. JEAN DE LUZ – BIARRITZ
BAYONNE – CAMBO LES BAINS - PAU
Acompanyats per:
JOAN B. CULLA
Doctor en Història Contemporània
Del 7 al 10 de novembre 2018
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VIATGES

FIN DE AÑO EN LA COSTA AZUL

Os proponemos celebrar la salida del año
2018 y la entrada al nuevo año en un lugar mítico, lleno de encanto y glamour.
Un lugar que mantiene también un alto
interés histórico, artístico y natural.

CENA DE GALA Y GRAN FIESTA
DE FIN DE AÑO
Acompañados por:
JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
Doctor en Historia Medieval
Del 29 de diciembre al 1 de enero

EN BUSCA DEL AUTÉNTICO ARTE CISTERCIENSE
Situados en Dijon, la bella ciudad, capital del ducado de Borgoña
durante la Edad Media, recorreremos las abadías cistercienses de la
región para comprender la verdad del auténtico arte cisterciense, su
original estilo y su expresión de espiritualidad.
DIJON – LE MIROIR – LA FERTÉ
CITEAUX – FONTENAY - CLAIRVAUX

Acompañados por:
JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
Doctor en Historia Medieval
Marzo 2019
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VIATGES

PRAGA - CIUTAT DAURADA
Per a molts la ciutat més bonica
del món. La capital de Bohèmia ens
ofereix història i bellesa per igual. El
seu ambient medieval porta al visitant
a viure un conte de fades.
A més, els seus ciutadans porten la
musica a l’ADN.

Acompanyats per:
FRANCESC LOZANO WINTERHALDER
Màster en Humanitats. Biòleg.
Diplomat Conservatori Superior Música Liceu
Abril 2019

ISLÀNDIA - UN PAÍS DIFERENT
En mig de l’Atlàntic es troba un dels
països més fascinants del planeta, Islàndia.
Naturalesa pura on es troben el foc
i el gel. Patria dels primers descobridors d’Amèrica, de llegendes i vikings.
Islàndia va ser una de les primeres democràcies del món. Cascades,
rius, volcans i extranyes formes on es divideixen els continents, ens
deixarà una emprempta que no ens abandonarà mai.
Acompanyats per:
FRANCESC LOZANO WINTERHALDER
Màster en Humanitats. Biòleg.
Diplomat Conservatori Superior Música Liceu
Finals Maig – Primers Juny 2019
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VIATGES

ROMANIA - SORPRESA CULTURAL
Esplèndides muntanyes, llocs de gran
valor cultural i històric com els seus monestirs, ciutats medievals... Romania ha
començat a atreure al viatger que busca
conèixer i aprendre del passat.

Acompanyats per:
JOAN B. CULLA
Catedràtic Història Medieval
Primera setmana Juliol 2019

ESCAPADA A UN MONESTIR

Com cada any, ens escaparem a un monestir de Catalunya per
conèixer-lo a fons i gaudir del seu entorn cultural.
Ens acompanyarà, JOAN VIVES
Professor de música i divulgador musical.
Ell i el seu trio “Cafè del Barroc” ens oferiran un
Concert al mateix monestir.
Abril 2019

SUDÀFRICA

País multiracial de natura portentosa en que el viatge es fa a cop
d’emocions.
Natura, història, política, societat... un gran món per descobrir
o conèixer més a fons

Acompanyats per:
JOAN B. CULLA
Doctor en Història Contemporània

Novembre 2019
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