
Tel 93 200 89 53 

Muntaner, 411 entl. 

08021 Barcelona 

ESCAPADES VIATGES 

Divendres 21 i dissabte 22 abril 
 

Cap de setmana musical amb 
JOAN VIVES 

Monestir de les Avellanes 
 i Balaguer 

 

• Visita a Balaguer. Un interes-
sant patrimoni històric ens es-
pera. 

• Allotjament al Monestir de les Avellanes. 
• Conferència a càrrec del prof. Joan Vives. 
• Concert de Joan Vives i el “Trio Barroc 

del Cafè” a l’església del monestir. 
• Visita al Monestir de les Avellanes. Abadia 

del segle XII emplaçada entre boscos, vinyes 
i jardins. 

• Visita al Castell de Montsonís. Construït el 
1024, conserva tot el seu esplendor. 

Del 29 de marzo al 1 de abril  
 

ESLOVENIA 
 

 
 

LJUBLJANA, la capital, 
goza de un amplio abani-
co cultural ya que fue cru-
ce de importantes rutas 
comerciales. 
 
CUEVAS DE POSTOJ-
NA. Sus salas ofrecen un 

espectáculo impresionante. 
 
PIRAN.Precioso pueblo costero que ha sabido man-
tener su trazado medieval. 
 
BLED. En el lago glaciar, al pie de los Alpes Julia-
nos, Bled adquiere una singular belleza con su casti-
llo en las rocas y su iglesia en medio de las aguas 
cristalinas. 
 
Conferencias diarias a cargo del pro-
fesor. 
 
Acompañados por  
JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC. 
Dr.Historia. Catedrático Història Medi-
eval 

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 

per  als associats  

Març  2017 

Dimecres, 22 de març 
 

VISITA A MONTSERRAT 
Exclusiva per a Cetres 

 
• Al matí, el pare prior del 

monestir rebrà el nostre 
grup. 

• Farem una visita exhaus-
tiva i exclusiva del mo-
nestir. 

• Dinar en restaurant reco-
manat. 

• A la tarda visitarem el Museu de Montse-
rrat. 

C U B A 

      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 •••• Cen-
tral Austràlia •••• Museu Playa Girón •••• Cienfuegos •••• Trini-
dad •••• Valle de los Ingenios •••• Torre Iznaga •••• Sancti Spiritus 
•••• Santa Clara. 
 
 
 
 
 
 

Acompanyats per 
Francesc Lozano Winterhalder 
Llicenciat en Ciències. 
Màster en Humanitats.  
Conferenciant internacional. 



 

Dimecres 1 març 

•  Rel ig ions monoteistes.  17 .30h:   
 “El  pr imer  in tent  de  separació  del  
 judaisme i  e l  c r is t ian isme”  
 Per  Car les  Campins .  Diaca.  D ip lo-

mat  en Teolog ia.  

Dimarts 7 març 

•Psicología  Posi t iva .  Escola  de v i -
da.  11h:  “Cómo conocer  mejor  a  
los  demás”  

 Per  Antoni  Bol inches.  Ps icò leg.  Es-
cr ip tor .  

 

Miércoles 8 marzo 

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

 

Dijous 9 març 

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

 “Samson et  Dal i la  de Sains Sa-
 ens”  
 Per  M arc Hei lbron.  Dr.  en Mus icolo-

g ia.  Prof .  a  l ’ESMUC.  

Dimecres 15 març 
•  Una v is ió  humanista  de la  c iència .  11 .00h 
 “La s isena ext inció”  

Per  F rancesc Lozano W.  Ll ic .  en  C iènc ies .  
Màster  en  Humani tats .  
 

Dijous 16 març 

•  Par lem-ne.  17 .30h:  “Cr is i  econòmica i  po-

pul isme”  
 Per  Víctor  Pou.  Dr.  En Dret .  L l ic .  Econòmi-
 ques.  Prof .  IESE i  UIC 
 

Martes 21 marzo 

•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.  

 

Miércoles 22 marzo 
•  Arte  universal .  17 .30h 

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

Dijous 23 març 
•  Grans t í to ls  de la  h istòr ia  de l ’Òpera i  la  

Música Clàssica .  11h:  
 “L’Holandès er rant  de Wagner”  
 Per  M arc Hei lbron.  Dr.  en Mus ico logia.  Prof .  

a  l ’ESMUC.  

Dimecres 29 març 

•  Una v is ió  humanista  de la  c iència .  11 .00h 
 “Música i  natura”  

Per  F rancesc Lozano W.  Ll ic .  en  C iènc ies .  
Màster  en  Humani tats .  

CONFERÈNCIES 

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

 

Dijous 2 març - 17.30h 

Conferència 

“Religió i política: Maquiavel, Moro, 

Luter, Hobbes” 

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

Filologia Clàssica 

Dimarts 28 març - 17.30h 
Conferència 

“Francesc Macià. El mite polític” 

Per Vicenç Villatoro 
Escriptor. Periodista. Dir. CCCB 

Dimecres 15 març - 17.30h 
 

VISITA A LA SINAGOGA 
 

Visitarem la primera comunitat 
jueva que es va establir en tota 
la península ibèrica després de 
l'expulsió de 1492.  

 
 

Guiats per  
VÍCTOR SÖRENSSEN 
Director de la Comunitat Jue-
va de Barcelona 

ACTIVITATS 

 

Martes 14 marzo - 17.30h 
Conferencia 

“Introducción a la filosofía oriental” 
 

Por Luis Racionero. Escritor. Lic. Ingenie-

ría y Cs. Económicas. Dr. Urbanismo 

 

Dijous 30 març - 11.00h 
Conferència 

“Les eleccions presidencials a França 2017” 
 

Per Joaquim Colominas.  
Doctor en Ciències Polítiques. 

Dilluns 27 març – 10 a 13h 
INTENSIU 

2017, EUROPA EN ELECCIONS 

Holanda, França, Alemanya i, possible-
ment, Itàlia escolliran nous parlaments i 
governs. 
El Brexit, el nou govern als EEUU amb D. 
Trump… 
Analitzarem el panorama electoral i farem 
una prospectiva política de 
les consequències de tot ple-
gat. 
 

Per JOAQUIM COLOMINAS 
Prof. Ciència Política UB 

Dimecres 29 març - 17.30h 
VISITA A CAIXAFORUM 

Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al 
British Museum 

L’exposició omprèn el període que va entre el 400 i 
el 1500 dC. El seu objectiu és obrir una finestra al 

món de l’edat mitjana. 
 

Acompanyats de L’Altrange 
Prof. a Cetres. Asessor artístic 


