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La nostra entitat
2013

La Junta Directiva va ser renovada en l’assemblea general del 13
d'abril de 2013 i està constituïda per:

!

Presidenta: Rosa Bruguera
Vicepresident: Eladi Crehuet
Secretari: Joan Maria Solà
Tresorer: Manel Camòs
Vocals: Alexandra Cervera, Mònica Enrich, Pep Martí, Enric-Ernest
Munt, Conxita Piñero, Griselda Ramos, Emili Sanz, Joaquim Sardà
i Ramon Vilar.

Creu de Sant Jordi de Catalunya atorgada per la Generalitat en l’any 1992.!

!

Medal la d’Honor de Barcelona. Atorgada pel Consel l Plenari de
l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el 4 de febrer de 2005.!

!

Declaració d’utilitat pública. El 28 de maig de 2009, la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya va declarar Amics de la Unesco de
Barcelona, entitat d’utilitat pública.
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2013 Els actes institucionals
Assemblea ordinària de socis, 17 d'abril
Aprovació de l’última acta, tancament anual 2012, presentació dels nous
projectes i pressupost 2013.

IX Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen i
VIII DiversaCat, 11 de juny
Acte amb motiu del lliurament de premis del Certamen Literari i el passi
dels documentals del DiversaCat, que clou ambdós projectes. Enguany,
l’acte es va celebra al CosmoCaixa de Barcelona.!

!

La benvinguda va anar a càrrec del Sr. Lluís Noguera, director de
CosmoCaixa i subdirector de l’àrea de Ciència i Medi Ambient de la
Fundació “la Caixa”. !
Varen intervenir: la Sra. Rosa Bruguera, presidenta d’Amics de la Unesco
de Barcelona; la Sra. Montserrat Fons, responsable de l’Oficina de
Relacions Universitat Societat (ORUS) de la Facultat de Formació del
Professorat, Universitat de Barcelona; la Sra. Carme Massa, directora de
centres de Barcelona ciutat del Consorci d’Educació de Barcelona i la Sra.
Teresa Pijoan, directora general d’Educació Secundària del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. !
La presentació de l’acte va anar a càrrec de Pep Callau. !
Els guanyadors van rebre diferents obsequis i van poder gaudir del
Planetari del CosmoCaixa. !
Durant l’acte es va passar una projecció dels treballs guanyadors
acompanyats de dibuixos realitzats per diferents il·lustradors, que es van
lliurar a tots els centres assistents.
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32

centres
educatius

350
textos

21
llengües

Uns 390 assistents, entre alumnes i professors, van seguir la projecció i
posterior entrega dels diplomes i obsequis pels alumnes dels centres
participants.!
!
El primer vídeo presentat va ser l’elaborat pels alumnes de 3r A de l’Escola
Lestonnac de Badalona, amb la col·laboració dels professors Anna Gel i
Anna Deparés i els voluntaris d’Amics de la Unesco Georgina Arcusa i
Iván Regadera, duia per títol Agrabando.!
El segon documental va ser elaborat pels alumnes del Lycée Français Bon
Soleil de Gavà. Van participar Françina Manresa, Sara Vinyeta, Raúl
Ca s t r o , E d u a r d B a d i a a m b l a co l · l a b o r a c i ó d e S e r g i Tu r r ó d e l
Departament d’informàtica del mateix centre. !
El tercer documental va ser filmat per alumnes i professors de l’Institut
Menèndez i Pelayo.
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2013 Inauguració dels curs Altaveu de les cultures, 17 octubre
L’acte de presentació que inicia el nou curs d’Altaveu de les cultures, es va
celebrar a l’Auditori de la Generalitat de Catalunya. La presidència de
l’acte va anar a càrrec del conseller l’Hble. Sr. Francesc Homs.

Commemoració del dia de la UNESCO, 15 novembre
El Parlament de Catalunya va acollir l’acte per celebrar el dia de la
UNESCO. Van intervenir els representants de la Xarxa civil Unesco a
Catalunya: associacions i clubs, biblioteques, càtedres i escoles Unesco.!
La coral Tessel·la va oferir un petit repertori de cançons.
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2013 ! La nostra activitat
Altaveu de les cultures
ELS DILLUNS DE LA CULTURA DE PAU
✴ Introducció als processos de pau, Jordi Armadans.!
✴ Actualitat de Gandhi en temps d’indignació, Artur Domingo.!
✴ Bertha Von Suttner: deposeu les armes!, Bea Porqueres.!
✴ El pensament de Martin Luther King, Enric Prat.!
✴ Recorregut pels indrets sagrats, Jean-Bosco Botsho.!

!

ELS DIMARTS DE GRÈCIA
✴ Creta: de l’illa de Minos als sacerdots de Delfos, Montserrat Reig.!
✴ Eli Arístides i Asclepi: divinitat, malaltia i retòrica o l'experiència vital
d'un sofista al s. II DC., Pilar Gómez.!
✴ La poesia de Hölderlin i el somni de les illes gregues, R.Garrigasait.!
✴ Cos: l’illa d’Hipòcrates, Magdalena Ramos.!

!

ELS DIMARTS DE GRANS PERSONATGES FEMENINS AL
MEDITERRANI!
✴ Teodora de Bizanci: de cortesana a emperadriu, Mª A. Torrente.!
✴ Hipàtia d’Alexandria: filòsofa i màrtir del paganisme, E. Marcos.!
✴ Catalina de Mèdici. Una renaixentista a la cort francesa, I. Gascón.!
✴ Frederica Montseny: la ministra anarquista a la Guerra Civil, B. Muniesa.!

!

ELS DIJOUS DEL MÓN JUEU!
✴ Aproximació al món sefardita, Moisès Stanckowich.!
✴ L’essència de la religió jueva, Dalia Levinsohn. !
✴ El cicle de l’any jueu i les seves festes, Moriah Ferrús.!
✴ Jueus àrabs i àrabs jueus a l’Israel actual, Ana Bejarano.!
✴ Del Call de de Barcelona a la Haggadah de Sarajevo, Sílvia Angelet.!
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ELS DIJOUS DE NOVETATS LITERÀRIES!
La rodalia del Centre St.Pere Apòstol i entorn, J.Mª Vilarrúbia.!
✴ Irán, la revolución constante, Nazarín Amirian.!
✴ Lluny de Pequín, Andrea Rodés.!
✴ Lugares Sagrados de África, Jean-Bosco Botsho.!
✴ El cuadro mágico de la orden del temple: la clave del enigma, J.M. Isern.!
✴ L’àngel de les tenebres, Josep-Lluís González.
✴

ELS DIJOUS DE LA CULTURA DE LA MORT!
✴ Antropologia de la mort i el dol, Conxita Larrull.!
✴ El negoci de la mort, Jordi Giró.!
✴ A propòsit d’Espriu: Poesia d’amor i de mort, S. Montobio.!
✴ Autotutela i testament vital, Eladi Crehuet.!
✴ Ritus funeraris de les terres islàmiques, Nazarin Armirian.!
✴ El sarcòfag com a tomba privilegiada, Isabel Roda.!
✴ El rol de la mort a Mèxic, Montserrat Bargalló.!
✴ L’art funerari al museu: El Museu de Carrosses Fúnebres, J. Valmaña.

EL CICLE DE LA NATURA!
✴ Patrimoni cultural, patrimoni natural. Una riquesa desconeguda, J. Ros. !
✴ Una història d’illes atlàntiques, M. Cristina Junyent. !
✴ Natura i poesia, Patrimoni cultural immaterial de la humanitat declarat
per la UNESCO,Rosa Bruguera i Eladi Crehuet.!
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Cicles en col·laboració
CICLE D’ALEMANYA!
amb la col·laboració del Col·legi Farmacèutics de Barcelona!

!

República Democràtica d’Alemanya i el mur de Berlín, O. Mallorquí.!
✴ Estats sí - nacions no. Els «Länder» i el federalisme alemany, K-J. Nagel.!
✴ Albrecht Dürer i el renaixement alemany, Jordi Saura.!
✴ Alexander von Humboldt i el despertar de la Natura, V. Medín.
✴

74

conferències

1.110

participants

81
conferenciants

CICLE ELS CONFLICTES EN EL MÓN ACTUAL!
amb la col·laboració del Col·legi d’Enginyers industrials de Catalunya!

!

✴
✴
✴

!

Rebatent el «xoc de civilitzacions entre occident i l’islam»: elements per
un debat més complex que les generalitzacions, J. Albarracín!
La guerra líquida: d’Afganistan a Síria, Nazarín Amirian.!
Turquia: potència emergent en un context convuls, Eduard Soler.!

CICLE SOBRE GRÈCIA
amb la col·laboració del Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i
Enginyers d'Edificació de Barcelona!

!

✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴

Mite i arquitectura a l’Atenes clàssica, Jesús Carruesco!
L'art de les muses: la música a l'antiga Grècia, Joan Silva!
Què és una novel·la grega? Tòpics relat d’amor i d’aventures, M.Reig!
La manera grega de fer matemàtiques, Ramón Masià!
Epictet, esclau i mestre, Teresa Fau.!
Julià i el temple del Déu únic, Àngel Martín!
«Ágora» d'Alejandro Amenábar: l’antiguitat tardana en el cinema, Ernest
Marcos,!
Reviure els clàssics grecs: Carles Riba com a traductor, R. Garrigasait!
L’Atenes del segle XXI, Magdalena Ramos.
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ELS
DIMECRES
CATALANA!

DE

POESIA

!

La rapsoda Anna Maluquer dóna veu a
Jacint Verdaguer.!
✴ Enric Casasses (Barcelona 1951), poeta
d’obra inclassificable i genuïna, trobador
contemporani, narrador i dramaturg.!
✴ Francesc Parcerisas (Begues 1944), poeta,
traductor i crític literari.!
✴ Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008),
a càrrec de la rapsoda Anna Maluquer.!
✴ Jordi Cornudella (Barcelona 1962) poeta i
editor, llicenciat en mitologia clàssica.!
✴ Joan Margarit (Sanaüja 1938), reconegut
poeta i arquitecte, ens presentarà la seva
poesia.!
✴ Mireia Calafell (Barcelona 1980) del grup
de recerca Cos de Textualitat de la UAB i
Estel Solé i Casadellà (Molins de Rei 1987)
poetessa i actriu.
✴

EL MODERNISMO EN BRASIL.
Bartira Frerranz i Anna E. de Gouveira.
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LES CLAUS PER ENTENDRE EL SEGLE XIX!
Conferències impartides per R.Mateos amb la col·laboració d’HISCAT.

!

EUA (1776-1914): naixement i conversió d’una gran potència.!
✴ Iberoamèrica al s. XIX: creació, característiques i desenvolupament de
les noves repúbliques.!
✴ Àsia al s. XIX: la revolució Meijo i el sorgiment del Japó modern.!
✴ Els nacionalismes a l’Europa del XIX: unificacions italiana i alemanya,
nacions gaèliques i desnonament de l’Imperi otomà.!
✴ La colonització de l’Àfrica: l’espoli d’un continent.!
✴ Espanya i Catalunya al s. XIX: caciquisme versus progrés.!
✴ Europa de l’imperialisme a la primera guerra (1850-1914).!
✴ De Rússia a l’URRS (1812-1921).!
✴

!

LES CLAUS PER ENTENDRE EL MÓN ACTUAL!
✴ De Rússia a la URRS. La revolució russa: 1905-1921.!
✴ La desmembració de l’Imperi otomà.!
✴ La primera guerra mundial: causes i conseqüències.!
✴ El període d’entreguerres. Les doctrines totalitàries.!
✴ Revoltes socials a Espanya: la Setmana Tràgica de Barcelona i
l’ocupació de finques a Andalusia i Extremadura.!
✴ El crack del 29 i la Gran Depressió dels anys 30. El New Deal.!
✴ La revolució xinesa de 1948.!
✴ Causes i conseqüències de la segona guerra mundial: la creació d’un
nou ordre.
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Música
PRESENTACIÓ de l’orquestra de
cambra d’Amics Unesco Barcelona,
(OUB) 15 octubre.!
Dirigida pel mestre Gonçal Comelles,
va tenir lloc al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona.!

!

CONCERT de l’orquestra de cambra
OUB, 17 de novembre.!
Es va celebrar a la sala gran del Mercat
del Born.!

!

CONCERT Extraordinari de Nadal, de
l’OUB, 28 de desembre.!
En col·laboració amb la Coral Polifònica
de Puig-Reig, van oferir com a repertori
E l Me s s i e s d e H ä n d e l a l ’ e s g l é s i a
parroquial d’Olot.

CONCERT i TROBADA CORAL, 18 de maig.!
La Coral Preludi i la Chorale Les Escoussières de Rabastens, a la Cripta
de la Sagrada Família. !

!

CONCERT DE JAZZ, 13 de juny., formació Acoustic Guiri Explosión.!
CONCERT D'ESTIU de la Coral Tessel·la,21 juny.!
CONCERT RITMES MEXICANS,27 de juny. Grup musical Son
Jarocho.!

!

CONCERT DE NADAL, 14 de desembre. Les corals Tessel·la i Preludi.
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! Altres activitats
FESTA DEL MAR MEDITERRÀNIUM, 26 de gener.!
Dedicada els pobles i les cultures pròpies del Mar Mediterrani. !

!

FESTA de SANT JORDI, 20 d’abril.!
Activitats de la diada: exposició, signatura de llibres, presentació i
posterior bateig del nostre drac-gegant, taller infantil de punts de llibres,
lectura de poesia, xocolatada...!

!

FESTA JUNHINA DELS BRASILEIRINHIOS, 8 de juny.

TALLER DE CUINA DE LES FLORS I LES PLANTES SALVATGES,
29 de maig, a càrrec de Mercè Esteve.!

!
TALLER DE L'IKEBANA, 27 de novembre, a càrrec de Eriko Murata.!
!

III CERTAMEN ÀNGEL FERRER D'HAIKUS, 13 de juny.!
Francesc de Asis Royo i Ribera, president i fundador de l'Associació
Catalano-Japonesa WA Rei Ryu, presentació del concurs de poesia
japonesa i demostració de l'antic i ancestral art de l'esgrima japonesa.!

!

PRESENTACIÓ LITERÀRIA I GASTRONÒMICA, 18 de desembre. !
Presentació del llibre de fotografies Montsant Parc Natural de Xavier Vaqué
i petita degustació de la cervesa artesana GarnatxaBeer. !
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! EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA!
! Les esglésies de la ciutat de Puebla (Mèxic) del 6 al 27 de febrer.!
! !
! EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA!
! Els colors de Barcelona del 6 al 27 de març.!
! Col·laboració amb l’associació Orientalia. !
! !
! EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA!
! Retrats i bicicletes urbanes del 6 al 30 de maig.!
! !
! EXPOSICIÓ d’IKEBANA de SOGETSU SCHOOL, 27 de novembre. !

SORTIDES CULTURALS PER CONÈIXER BARCELONA: !
Els pobles agregats, avui barris de Barcelona!

!

Descoberta d’Hostafrancs i Sants, 13 d’octubre. !
✴ Farmàcies modernistes a la dreta de l’Eixample, 26 d’octubre.!
✴ El Castell de Port, 24 de novembre.!
✴ Els barris de Sant Just i del Regomir, 15 de desembre.!
✴

!

VISITA CULTURAL AL MUSEU AFRICÀ DANIEL COMBONI amb
col·laboració de la llibreria “La Ploma”, 20 juliol.
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! Viatges
!

DESCOBRIM BOLÍVIA

DESCOBRIM IRAN
!
!
!
!
DESCOBRIM PAÏSOS BÀLTICS

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

DESCOBRIM VIETNAM
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DESCOBRIM el PERIGORD

DESCOBRIM laVALL de BOÍ

DESCOBRIM TARRAGONA

DESCOBRIM la GARROTXA
16

memòria 2013

!
Comunicació
2013
!
!
!
!
38
1.317
!
països
seguidors
!
connectats
facebook
!
facebook
!
!

792

seguidors
twitter

1.076

tweets
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Comptes anuals i pressupost
2013
!
! any 2013
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Aportacions públiques

Obra social La Caixa

Ingressos propis

20%

64%

Despeses de projectes

16%

Despeses d'estructura

38%

62%
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

any 2014 pressupost

Aportacions públiques

Obra social La Caixa

Ingressos propis

28%
42%
30%

Despeses de projectes

47%

Despeses d'estructura

53%
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2013 Agraïments

voluntaris 2013
A tots els nostres socis, patrocinadors i col·laboradors.

Amics de la Unesco de Barcelona!
Mallorca, 207, pral. 08036 BCN!
www.amicsunescobarcelona.cat
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