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Muntaner,  411,  ent l .  
08021 Barcelona 

Tel 93 200 89 53 

Muntaner, 411, entl. 
08021 Barcelona 

VIATGES i més... 

 

Del 20 al 26 de setembre 2014 
 

VIATGE A POLÒNIA 
 

 

• VARSÒVIA. Palaus, esglé-
sies i mansions de gran rique-

sa arquitectònica. Estil gòtic, 

renaixentista, barroc, neoclàs-

sic...  El seu centre històric es 

Patrimoni de la Humanitat 

per la seva reconstrucció. 

• CZESTOCHOWA - Santuari de Jasna Góra. Del 
s. XIV, amb la imatge de la “Madonna Negra”. 

• CRACÒVIA. Centre econò-
mic, científic, cultural i artístic 

del país. Té un ric centre histò-

ric. 

• AUSCHWITZ. Avui en dia, 
monument recordatori del geno-

cidi nazi per tal d’evitar novament aquelles atroci-

tats. 
 

Acompanyats pel professor: 
 

JOAN B. CULLA 
Catedràtic d’Història Contemporània 

a la UAB 
 

 

 

Informació i reserves a secretaria de CETRES 

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

info@culturalcetres.com 

www.culturalcetres.com 

CURSETS D’ESTIU 

 
 

Dijous 3, 10, 17 i 24 de juliol 
11 - 13h 

 
 

“La Gran Guerra (1914-1918)” 
 

Entre el 28 de juny i el 3 d’agost de 1914, 
una crisi diplomàtica en principi menor va 
arrossegar Europa des de la placidesa de 
la Belle Époque fins als horrors d’una 
guerra general. 

Coincidint gairebé dia per dia amb el 
centenari d’aquell juliol que va veure mo-
rir el segle XIX, aquest curs oferirà una 
visió panoràmica sobre la Primera Guerra 
Mundial, des dels seus orígens i causes 
fins a les seves conseqüències, sense les 
quals els segle XX resultaria incomprensi-
ble. 

Temari 

•Com es va formar 

•El desenvolupament militar del conflicte 

•Una guerra diferent de totes les anteriors 

•El part sagnant del segle XX 

 

Pel professor: 

JOAN B. CULLA 
Catedràtic d’Història 
Contemporània 

a la UAB 



Dimarts 3, Dimecres 4 i Dijous 5 

PORTES OBERTES 
Dimarts 3 de juny 

•Art  i  Hª  a  l ’Europa Moderna.  11h  
 Per  Joan Astorch.  His tor iador  de  
l ’Ar t .  Màs ter  MBA per  ESADE.  

 

•  Anál is is  de nuest ra  sociedad  
contemporánea.  17 .30h  
Por  Begoña Román.  Dra.  en F i lo-
sof ía.  Profesora  en la  UB.  

 

•Històr ia  de les  Rel ig ions.  17 .30h  
 Per  Manel  Foracano.  Dr ,  en F i lo lo-
g ia Semít ica.  Escr ip to r .  T raduc tor  

 

Miércoles 4 junio 

•  Psicología  Humanis ta .  Aprender  
a  v iv i r  con sabidur ía .  11h  

 Por  Marc  Antoni  Broggi .  Médico.  
Espec ia l is ta en Bioé t ica.  

 

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

 

Dijous 5 juny 
 

•  Grans cantants  d ’Òpera.  11h  
 Per  Roger  Al ie r .  Professor  de  
Mús ica  C làss ica  i  Òpera a la  UB.  
Cr í t ic  mus ica l .  

 

•  Les c laus del  món actual .  17h  
Per  Víctor  Pou.  Economis ta .  Prof .  
IESE i  U IC.  

Martes 10 junio 

•  Anál is is  de  nuest ra  soc iedad contem-
poránea.  17 .30h  
Por  Begoña Román.  Dra.  en  F i losof ía .  Pro-
fesora en  la  UB.  

 
 

Miércoles 11 junio 
•  Psicología  Humanis ta .  Aprender  a  v iv ir  
con sabidur ía .  11h  

 Por  Neus  Barrantes.  Ps icó loga.  Profesora  
en la  UAB.  

CONFERÈNCIES 

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

 
 
 

 

CURSETS D’ESTIU 

 
 

Els jueus de Catalunya 
 

Primera part:  
Dimecres 2 de juliol - 10 a 13h 

 

L’arribada - L’assentament - Entre Romans i Visigots 
L’època daurada de l’Al-Andalus 

A la Catalunya Vella - El cim del poder al segle XIII 
El segle del Diable - 1492: la fi? 

Els jueus catalans d’avui 
 

Per: MANEL FORCANO 
Dr. Filologia Semítica. Escriptor. 

Traductor 
 

Segona part:  
 

 Dijous 10 de juliol - 10.30h 
 

       Visita a la Sinagoga de Barcelona 

 
Dimarts 1, 8, 15 i 22 de juliol 

11 - 13h 
 

“AMOR I SEXUALITAT A L’ANTIGUITAT” 
 

 
L’amor i la sexualitat eren celebrats a l’Antic 
Egipte. Ramsés II a Nefertari, Neferhotep a 
Merytra... 
Havien desenvolupat un llenguatge poètic i 
simbòlic al voltant del tema. 
Els grecs tenien diferents paraules per des-
criure l’amor i per parlar dels diversos tipus 
de relacions existents. N’hi havia de tota 
mena però les que es consideraven impor-
tants eren les que es donaven entre homes. 
 
Temari 

• Amor i sexualitat a l’Antic Egipte 
• Ètica i moral a l’Antic Egipte 
• L’amor platònic a Grècia 
• El “Mont de Venus” 
 

 
 

Per les professores: 
 

IRENE CORDÓN 
Dra. Història Antiga 
Màster Egiptologia 

 

i 
 

ANNA POU 
Historiadora de l’Art 
Gestora Cultural 

INTENSIU 

Dimecres 9 juliol. 
VISITA AL PALAU REQUESENS 
El palau gòtic més antic de Barcelona 

Assentat sobre la muralla romana 
Avui és seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 

Acompanyats per ANNA POU 
Historiadora de l’Art 

JULIOL 2014 


