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Normalment quan a alguna persona se li pregunta en què treballa la resposta 

es clara i fàcilment entenedora. Soc metge, mecànic, mestre o capellà. Soc 

director d'una immobiliària o d'una empresa de MARKETING. En el meu cas 

això no era així. Mentre vaig tenir l'honor de dirigir l'associació cultural 

CETRES, sempre em veia obligat a fer moltes explicacions complementaries. 

Ets director de CETRES? que es CETRES? un centre cultural? i això que vol 

dir exactament? feu cursos i seminaris? i les altres activitats quines son? no 

lliureu cap titulació?.. i aleshores per que serveix? a qui va adreçat?... en fi, 

moltes explicacions que rarament permetien que ’interlocutor es fes una idea 

real de que és i que fem a CETRES.  

En poc temps vaig entendre que CETRES no es pot explicar, CETRES s'ha de 

viure. 

CETRES és un món en si mateix, un mon ple de creativitat, de idees i de 

imaginació. Un món on el coneixement i la voluntat de saber són l'atmosfera 

d'aquest planeta que permet respirar un aire especial a les persones que hi 

vivim, homes i dones que busquem la millora personal i col�lectiva  tots els dies.  

Crec sincerament que a CETRES, i quan dic CETRES hem refereixo a tothom 

que hi pertany, hem posat i seguim posant el nostre gra de sorra per millorar 

dia a dia la nostre societat. Les societats, les comunitats, els països son a la fi 

una suma d'individualitats relligades per objectius comuns i pers sentiments de 

pertinença col�lectius. Per tant, la tasca que fem des de CETRES, el 

creixement personal que experimentem gracies al coneixement i la cultura es 

tradueix també en una millora col�lectiva.  

Com he dit al principi, CETRES no s'explica, CETRES es viu. Fa quaranta anys 

que el vivim. Felicitats a tots! 

 


