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LA NOSTRA ENTITAT

"Des de1960
seguim el
camí traçat
per la
UNESCO, tot
treballant per
la defensa
dels principis
i valors
comuns.”

Qui som
La nostra entitat, espai de cultura i convivència.
Amics de la Unesco de Barcelona és una
associació de més de 55 anys d’història, amb
plena vitalitat, que ens parla de la realitat del
temps actual i, sobretot, d’esperança en el futur i
en nosaltres mateixos.
La nostra és una història que volem
compartir. Va ser l’estiu de 1959, en uns
moments encara de fèrria dictadura, quan es van
reunir uns demòcrates per fer arribar a molta
gent l’afany d’obrir nous camins i construir
espais on es pogués participar i tastar el gust de
viure en llibertat. El govern franquista va tardar
mesos en cedir però davant les pressions de la
pròpia UNESCO de París va permetre que es
constituís la nova associació. Aquell ideal de pau
i convivència, mitjançant l’educació, la ciència i la
cultura va poder fer els seus primers passos.
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Una història que encara és ben viva perquè
els valors irrenunciables de la pau, la democràcia
i la llibertat es guanyen dia a dia amb il·lusió,
dinamisme, preparació i voluntat d’avançar.
D’aquesta manera, ara com abans, volem
rendir homenatge a totes les persones que van
lluitar perquè aquests valors siguin presents en
les nostres vides i ajudin a assolir noves vies de
llibertat. És amb aquesta voluntat que els
principis que defensem van prenent forma en
cada una de les activitats que Amics de la
Unesco de Barcelona porta a terme.
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La fusió de tradició i cosmopolitisme és un tret que identifica AUB. Històricament ha respost a
les qüestions que preocupen i afecten la societat, s’hi ha involucrat i ha fet camí al costat de la
ciutadania i ara, com sempre, també es referma en la sòlida voluntat de seguir-ho fent.
Cal ressaltar que AUB propugna l’enfortiment del projecte de construcció europea; ho fa per
convicció democràtica i per tal de contribuir a enfortir els vincles entre les persones que configuren
les diferents nacions que la composen.
Amb coratge ha anat cercant els camins de la normalitat, tot defensant els drets de la dignitat
personal i col·lectiva, de les diversitats culturals i lingüístiques i sempre tenint com a horitzó la pau, la
democràcia i l’entesa de tots els pobles de la terra.

Reconeixements
El valor de la nostra tasca, distingit.
CREU DE SANT JORDI. L’1 de juny de 1992, la Generalitat de Catalunya atorgà a la nostra
Entitat aquest preuat guardó, «per la seva defensa tenaç dels drets humans i els valors cívics a
Catalunya. Per la seva tasca de promoció d’intercanvis culturals que han contribuït tant a la difusió
exterior de la cultura catalana, com a l’apropament a Catalunya d’altres cultures d’arreu del món.»

MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA.

El Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona, en sessió celebrada el 4 de febrer de 2005, va acordar atorgar a la nostra Entitat
aquesta distinció «per la seva contribució en el transcurs de la seva trajectòria a la consolidació del
civisme i la consciència ciutadana, a fer de Barcelona un lloc per viure i conviure.»

ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA. El 28 de maig de 2009, el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya va declarar Amics de la UNESCO de Barcelona entitat d’utilitat pública. La
resolució va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5394-5.6.2009,
pàg.45433, el 5 de juny de 2009.

Creu de Sant Jordi

Medalla d’Honor
de Barcelona
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Entitat d’utilitat pública

"Una
trajectòria
reconeguda
per les
institucions."
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Govern
Els nostres socis regeixen.
AUB és una associació sense ànim de lucre, regida per l’assemblea general de socis que marca
les línies d’actuació de l’associació i delega el dia a dia en la Junta Directiva i la Presidència,
elegides d’acord amb el que marquen els seus estatuts.
La Junta Directiva va ser renovada a l’Assemblea general del 7 de maig de 2015 i és
constituïda per:

Presidenta:

Rosa Bruguera

Vicepresidenta:

Mònica Enrich

Secretari:

Emili Sanz

Tresorer:

Manel Camós

Vocals:

Montserrat Agustí
Rosa Maria Pujol
Àngel Apesteguia
Pep Martí
Joaquim Sardà
Ramon Vilar

HAN PRESIDIT AUB:

1965 - 1971

Dr. RAMON SARRÓ

1965 - 1971

Dr. Josep de C. Serra

1971 - 1972

Sr. Joan Garcia-Font

1972 - 1977

Dr. Heribert Barrera

1977 - 1978

Dr. Joan Obiols

1978 - 1980

Sr. Jaume Casanovas

1980 - 1981

Sr. Víctor Hurtado

1981 - 1982

Dr. Miquel Porter-Moix

1982 - 1997

Sr. Josep Martínez de Foix

1997 - 1999

Sr. Miquel Coll Alemany

1999 - 2009
2010 - 2011
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Sr. Josep Samaranch
Sr. Carles Bonet

2011 - 2012

Sr. Joan Badia Valls

2012 -

Sra. Rosa Bruguera
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La seu
Amb personalitat pròpia.
L’actual seu de l'entitat està ubicada en el principal d'un edifici modernista de l'arquitecte Josep
Pérez Terraza, la "Casa Frederic Vallet Xiró II", datat el 1906. La seu és un element molt característic
de l’entitat, on destaquen els elements modernistes propis d'un edifici inclòs dins el «Quadrat d'Or»
de l'Eixample barceloní.
Al llarg de la seva història l’associació ha anat canviant de seu, sempre per millorar, com a senyal
del seu dinamisme creixent i de la incidència cada cop més gran en el teixit cultural del país.En els
primers temps s’establí en un petit despatx del carrer Pelai per traslladar-se al carrer Llúria i després
al carrer Ausiàs March fins al juliol de 1985 quan es canviaria a l’actual seu del carrer Mallorca.
Periòdicament s’han anat fent millores en els diferents espais multifuncionals que la conformen i
el 2015 es van centrar en la reorganització de la Biblioteca i de l’Arxiu Documental. La biblioteca
compta amb 1.605 volums de matèries diverses així com revistes d’informació general i cultural.

Volum del fons bibliògrafic per àrea temàtica

Art
Biografies
Ciències
Cultura
Dret
Economia
Educació
Etnologia
Filosofia/ Assaig
Geografia
Història
Llengües
Medecina/Salut
Política
Racó de l'autor
Religió
Societat
Unesco
0

75

150

225
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300
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“Els nostres socis fan
possible tota l'activitat que
emprenem i mantenen viu
l’esperit de la nostra entitat.”

Els socis
La base que fonamenta l'entitat.
La Junta Directiva vol agrair en aquesta memòria la fidelitat
dels nostres socis que any rere any donen suport a l'entitat;
alguns dels quals ho fan des de fa molts anys.
Cal esmentar l'evolució del cos associatiu de l'entitat durant
el 2015 que al mes de desembre era de dos-cents noranta-un
socis. S'evidencia un cert retrocés, fet que preocupa a la Junta ja
que, per a un bon funcionament de l'entitat, amb uns recursos
estables que permetin donar una base sòlida a les activitats de
l'entitat, el nombre de socis hauria de ser més elevat.
Moltes de les activitats programades són gratuïtes pels socis
però totes tenen un cost que l'entitat ha de cobrir.
Aquest augment del nombre de socis és un repte que tots
plegats hem d’assumir.

“Persones compromeses i
implicades amb l’entitat a la
qual aporten temps,
dedicació, coneixements i
il·lusió.”

El voluntariat
La força que mou l'entitat.
Amics de la Unesco de Barcelona ha estat una organització
pionera a l’hora d’aplegar un voluntariat intergeneracional,
entusiasta, de gran professionalitat i amb afany de ser útil a la
comunitat. Gràcies a la seva tasca podem fer possibles el
conjunt d’activitats.
La Junta Directiva vol expressar el seu agraïment al conjunt
de voluntaris que han destinat hores del seu temps de lleure per
fer possible tot aquest conjunt d’actuacions. A desembre de
2015 hi comptàvem amb cinquanta-nou voluntaris.
AC T I V

I TAT S
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UNTAR
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Dinar a
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)

Trobada
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LA NOSTRA ACTIVITAT
"La cultura
com a
trobada."

Connecta amb…
Espais de diàleg, convivència, respecte.
2015 ha estat el segon any de Connecta, que s’inicià amb voluntat de participació pels
associats i els voluntaris tot implicant les diferents àrees en què ha treballat Amics de la Unesco
de Barcelona des de fa anys.
Connecta integra transversalment gran part de les activitats de l’entitat: conferències, viatges,
sortides culturals, gastronomia, exposicions, música, dansa popular d’arreu, tallers, etc.
Els eixos vertebradors de les activitats, al llarg de cada mes, són per una banda els viatges
que realitza l’associació durant l'any i per una altra les celebracions de les Diades Internacionals
de la UNESCO.

… Les religions. Dia Mundial de les Religions.
Inauguració amb l’exposició «Religions del món, pau mundial, ètica universal» de Hans Küng,
en col·laboració amb l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. A l’acte participà Enric
Vendrell, director general d’Afers religiosos de la Generalitat de Catalunya.
ACTIVITATS DE GENER:
• Islam avui, Dolors Bramón.
• De què parlem quan parlem d'espiritualitat, Francesc Torralba.
• L'Índia, font d’espiritualitat, Agustí Paniker.
• Diàleg entre les religions, per què?, Joan Botam.
• Cant coral i música religiosa, a càrrec de la Coral Preludi d’AUB. Cloenda del cicle a càrrec
d’Ignasi Garcia Clavel, comissionat d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona.
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C O N N E C TA

AMB….

…Creta / Dia Internacional de la Llengua Materna.
Inauguració amb l’exposició «10 anys de Certamen Literari Escolar en Llengües d'Origen».
ACTIVITATS DE FEBRER:
• El minotaure, espectacle d’Arnau Viladebò.
• L’illa de Creta, bressol de la civilització mediterrània, Margarida Genera.
• Música de Creta, espectacle.
• Mites cretencs, Montserrat Roig.
• Celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna.
• Les ruïnes de Cnossos i altres tresors arqueològics de Creta. Vicky Medina.
• Dia gastronòmic de Creta a La Taberna Griega.

… Dia Internacional d' Eliminació del Racisme.
Dia Mundial de la Poesia. Dia Internacional de l’Aigua.
Inauguració amb l’exposició «Poesia visual» de Gustavo Vega.
ACTIVITATS DE MARÇ:
• Psicologia del racisme, Ramon García.
• Mostra de curtmetratges del We Are Water Film Festival, We Are Water Foundation.
• Gestió sostenible de l’aigua a les ciutats, Dr. Jordi Morató.
• Recital poètic, Enric Casasses.
• El problema de l'aigua al món, Carla Vilaró.
• Nit jove: connecta amb la poesia contemporània.
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C O N N E C TA

AMB….

…Iran.
Inauguració amb l’exposició fotogràfica «Mirades iranianes» de Joaquim Sardà i la
participació d’Aireza Farrokhzadi, president de l’Associació Cultural Hispanoiraniana Ferdosí.
ACTIVITATS D’ABRIL:
• De Pèrsia a Iran: 7.000 anys d’història, Nazanin Amirian.
• Gent del país: La comunitat bahai.
• L’economia iraniana en espera: entre les reformes i l’embargament, Javier Albarracín.
• Toc de música.
• Persèpolis, Shiraz, Isfahan i altres meravelles de la terra de Fars, Felip Masó.
• Nit gastronòmica: Viatge a la cuina iraniana, amb col·laboració del restaurant Rincón Persa.

…Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament
Inauguració amb l'exposició «Mirades i somriures d’Etiòpia» de Pilar Solsona i Ariño i la
participació de Glòria David, coordinadora de la Fundació IPI.
ACTIVITATS DE MAIG:
• La diversitat en l’imaginari occidental, Lola López.
• El patrimoni arqueològic del Pròxim Orient en temps de guerra, Felip Masó.
• Reptes i perspectives, Divaika Kiemba Dina.
TROBADES DE DIVERSITAT CULTURAL:
• Europa: República de Kalmukia i Itàlia, Anastasia Erdneva i Simone Rinaldi.
• Amèrica: Veneçuela i Brasil, Tati Carama i Acciomam Oliveira.
• Àsia: Japó iNepal, Shigeko Suzuki i Sarala Sapkota.
• Àfrica: Benin i Algèria, Agnés Agboton i Evelyne Amar.
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C O N N E C TA

AMB….

…L’India.
Dia Internacional de la Infància. Dia Mundial de les Mares i els Pares.
Inauguració amb l'exposició «Mirades de l’Índia» d’Alfons Triga i la participació de Montserrat
Perez, de l’ONG JAL.
ACTIVITATS DE JUNY:
• Índia del Sud: entre temples i espècies, Deepti Golani.
• Les costures de la pell (documental), No Dust Films.
• Dia Internac. de la Infància, festa final de curs de Coral Tessel·la.
• Melting Pot: Castellers indis, govindes catalans.
• El temple de Meenakshi de Madurai, Jordi Solà.
• Toc de dansa tradicional índia.
• L’ayurveda, una medicina índia mil·lenària vigent, Dra. S. Mohanambal.
• Festa de cloenda amb col·laboració del Gandhi Restaurante Hindú.

…Egipte
Inauguració amb l’exposició «Terra de faraons, visions des del Nil» de Roldán Hernández i la
participació d’Omar El Hakeh García, vicepresident del Centre Euro Àrab de Catalunya.
ACTIVITATS D’OCTUBRE:
• Visió mitològica del temps primordial versus l’arqueologia egípcia, Emma González.
• Cercant Tutankhamon de «Els Misteris d’Egipte» de la BBC.
• La vida quotidiana a l’antic Egipte, Núria Castro.
• Egipte, un país de grans reptes, Javier Albarracín.
• Nit gastronòmica: degustació al restaurant El Nilo.
• Els temples de la baixa Núbia, un do del Nil, Miquel Carceller.
• Toc de dansa del ventre a càrrec de Marta Polo.
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C O N N E C TA

AMB….

…La UNESCO: 70 aniversari UNESCO / 55 aniversari AUB
Inauguració amb l’exposició “55è aniversari d’AUB, un món de cultures”.
ACTIVITATS DE NOVEMBRE:
• Taula rodona: Dia internacional per a la fi de la impunitat dels crims contra els periodistes.
• Patrimoni material de Catalunya, Josep Viana i Lluís García Petit.
• Castells: el millor moment d’un patrimoni immaterial, Guillermo Soler García de Oteyza.
• Taller Pequeños grandes mundos, a càrrec d’Ivan Kerner.
• Crims de paper. Veus femenines en la narrativa policíaca actual, Elena Losada Soler. En
col.laboració amb la FCACU, dins els actes de la setmana Unesco 2015.
• Dia del soci, 55 anys fent activitats. Actuació conjunta de la Coral Preludi i components de
l’Orquestra AUB.
• Taula rodona: Dia internac. de la ciència per a la pau i el desenvolup., Jordi Morató, Ramon
Garriga i Anna Jarque.
• Toc de músiques del món, grup Jafla.

…Dia Mundial del Voluntari. Dia Internacional dels Drets Humans
Inauguració amb l’exposició «Volunt-art» a càrrec de voluntaris d’AUB.
ACTIVITATS DE DESEMBRE:
• Voluntariat social, xerrada col·loqui: Juan Maria Ferré Nunell, de la Federació Catalana de
Voluntariat Social i Mariuca Marcet, de la Fundació per a la reinserció de dones (ARED).
• Sopar de Nadal dels voluntaris d’AUB.
• El setè art com a eina divulgativa i educativa: Projecció i col·loqui dels curtmetratges
guanyadors del XII Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, i de la IV Mostra de
Curtmetratges per la Identitat. Amb la participació de Toni Navarro, director del Festival i Gabriel
Jacovkis, director de la mostra per la identitat Catalunya.

12

AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA MEMÒRIA 2015

CERTAMEN LITERARI
“La llengua,
la nostra
identitat”

XI Certamen Literari Escolar en Llengües
d'Origen
El reconeixement de totes les llengües...
Quasi 600 alumnes de 50 centres educatius han participat en aquesta XI edició del Certamen
Literari Escolar en Llengües d’Origen, en 23 llengües diferents. Aquest certamen vol ajudar a
fomentar entre els alumnes el respecte a la diversitat cultural i lingüística i a la vegada promoure la
integració dels nouvinguts en una societat cada vegada més plural i multicultural. Pensem que la
millor manera de fer-ho és deixar que les noves generacions de catalanes i catalans s’expressin en
la seva llengua materna i, en cas que aquesta no sigui el català, que ho facin també en la llengua
pròpia del nostre país.
D’aquesta manera aconseguim que els nouvinguts, sense renunciar a la seva llengua materna,
aprenguin i adoptin com a seva la nostra llengua i al mateix temps ensenyin a la resta de nenes i
nens la riquesa de les altres llengües i cultures. En definitiva, promoure mitjançant la literatura, la
convivència pacífica i l'entesa entre totes les comunitats que hi conviuen a Catalunya.
L’acte de lliurament de premis tingué lloc el 26 de maig, al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona. Va comptar amb la participació de Vicenç Villatoro, director del CCCB, de Rosa
Bruguera, presidenta d’AUB, d’ Aure Farran, periodista responsable del suplement Criatures del
diari Ara i de Rosa Martínez Vide, responsable de l’ Àrea d’Acció Educativa de la Fundació
Bancària ”la Caixa”. L’acte va ser conduït per l’actor Quimet Pla.

50
CENTRES

600
ALUMNES

13

23
LLENGÜES
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CERTAMEN LITERARI
“Un certamen
per la pau i la
convivència”

El Certamen té un gran ressò a la xarxa educativa, sobre tot a través dels propis centres
participants. Alguns exemples:
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XARXA MUSICAL
“Tot plegat, un
conjunt de
cançons
ensenyades amb
il·lusió i apreses
amb alegria”

Xarxa Musical Escolar
El cant, ànima d'un poble.
La Xarxa Musical Escolar és un projecte adreçat als professors de música dels centres
escolars de Catalunya amb l’objectiu de fomentar el cant i la formació de cors de qualitat.
Organitzem per a ells tallers de formació i els fornim del material adequat amb l'objectiu de
millorar la seva pedagogia de cant coral, el foment de les cançons i en general la capacitació
musical, per tal que es pugui mantenir la tradició del cant coral.
Amb els seus 10 anys de trajectòria va arrelant la seva implantació en els centres gràcies als
mestres i professors/es de música que han trobat en aquest projecte un estímul i una formació
que els ajuda a portar el cant a les aules.
Durant el 2015, els Tallers van aplegar el següent nombre d’escoles:

109
CENTRES

BARCELONA

23
CENTRES
VIC

41

22

CENTRES
GIRONA

CENTRES
LLEIDA

25

500

CENTRES
REUS

centres han
participat al llarg
dels 10 anys de
la Xarxa.
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CORAL TESSEL·LA
“La música
com eina de
relació
intercultural.”

Coral infantil i juvenil
Aprendre valors a través de la música.
Aquesta coral multicultural, dirigida per Gina Quatrecases, és una escola de convivència i
d’amistat on, a més d’aprendre a cantar, es viu la diversitat cultural a través de la música.
Seguint l’esperit amb què es va crear, el repertori de la Coral és ampli i variat i el formen
cançons d’arreu del món, de les més tradicionals a les més modernes, cantades en les seves
llengües d’origen. Assaja cada divendres a la tarda.

CONCERTS:
• Actuació de reis, Passeig Sant Joan, 4 de gener.
• Concert de primavera, al Jardí Botànic de Barcelona, 21 de març.
• Cantata “El Follet Valent” al col·legi Mary Ward de Barcelona, 17 d’abril.
• Concert a l’acte de cloenda del programa Connecta, 13 de juny.
• Concert de Nadal a la seu d’Amics de la Unesco, 11 de desembre.
ALTRES:
• Taller d'instruments amb material reciclat a la seu d’AUB, 7 de març.
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CORAL PRELUDI
"La música i
el cant ens
uneix."

Coral d’adults
Fer comunitat a través de la música.
És la Coral d’adults d’Amics de la Unesco de Barcelona, dirigida per Ramon Vilar. El seu
repertori consta de més de 250 peces i està format tant per obres polifòniques de petit format
com per d’altres d’extensió més gran pertanyents a les diferents èpoques de la història de la
música. Al llarg dels seus 30 anys, la Coral Preludi ha fet diferents intercanvis i col·laboracions
amb corals, tant del país com de fora.
ACTUACIONS:
• Actuació amb l'Orfeó de Sants a la Parròquia de la M.de Déu dels Dolors de Barcelona, 24 de
gener.
• Concert a la Parròquia de Sant Àngel Custodi d’Hostafrancs, 25 de gener.
• Concert a AUB dins el cicle de Connecta amb les religions, 30 de gener.
• Actuació al Santuari Nostra Senyora de Loreto de Tarragona, 28 de febrer.
• Concert a l’auditori de la Caixa Pla d’Acció social de Barcelona, 4 de març.
• Actuació a la Capella de l'Esperança, amb l’Orfeó de Sants. 6 de març.
• Actuació amb la Coral Tessel·la al Col·legi Mary Ward, 17 d’abril.
• Actuació a l’Escola de Turisme d’ EAE, a l’auditori de la ONCE, 16 de juny.
• Participació a la Marató Benèfica de la parròquia de Sant Miquel dels Sants, 27 de juny.
• Actuació a les Escoles Gimbernat de la UAB, 30 de juny.
• Actuació a la graduació d’Infermeria de les Escoles Gimbernat de la UAB, 1 de juliol.
• Concert al Carmel de Vinçà (Conflent, França), 18 i 19 de juliol.
• Participació a la cantada coral de la Plaça del Rei, 24 de setembre.
• Actuació a la festa 55è aniversari d’AUB, a la seu de l’entitat, 19 de novembre.
• XVIII Cicle Catalunya Coral a Barcelona. Trobada amb la Coral L’Arpa i el Cor Zorongo, 22 de
novembre.
• Actuació a la V Trobada de Cant Coral al Centre Catòlic de Sants, 29 de novembre.
• Concert de Nadal a la seu d’AUB i a la Residència Las Arcadias de Barcelona, 19 de desembre.
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ORQUESTRA AUB
“La música al
servei de la
societat”

Orquestra Amics Unesco Barcelona
Dirigida per Gonçal Comellas, que ha estat un dels més destacats violinistes de la seva
generació, és formada tant per joves músics com per d’altres que ja són mestres. A banda de la
seva funció musical i artística desenvolupa una tasca social, inspirada per l’Associació Obrera de
Concerts creada per Pau Casals.
CICLE DE CONCERTS A LA BASÍLICA DE STA. MARIA DEL PI:
De gener a juny, centrats en tres obres de tres compositors: Integral dels concerts de
Brandemburg de J. S. Bach, Integral dels Concerti Grossi op.6 de G.F. Haendel i Les quatre
estacions d’A. Vivaldi.
CONCERTS:
• Concert 18 de gener.
• Concert 15 de febrer.
• Concert 22 de març.
• Concert solidari en favor d’Acció Psoriasi, 29 de març.
• Concert solidari en favor de la Fundació Nou Xamfrà, 19 d’abril.
• Concert solidari en favor de DINCAT, 10 de maig. Amb la participació de la coral APRODISCA.
• Concert solidari en favor de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, 17 de maig.
• Concert solidari Fundació Esclerosi Múltiple, 23 de maig.
• Concert solidari en favor d’AACIC (Associació de Cardiopaties Congènites), 14 de juny.
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V I A T G E S
"El Patrimoni,
llegat que
rebem i
transmeten."

Conèixer i viure els Patrimonis Unesco
VIATGES ALS PATRIMONIS DE LA HUMANITAT UNESCO AL MÓN:
•
•
•
•
•
•

Creta, l’illa del Minotaure, de l’11 al 19 d’abril.
Iran, del 14 al 24 de maig.
Romania, del 20 al 28 de juliol.
Índia del Sud, del 13 al 25 d’octubre.
Els Mercats de Nadal de Flandes, del 9 al 13 de desembre.
Egipte, del 27 de desembre al 7 de gener 2016.

VIATGES ALS PATRIMONIS DE LA HUMANITAT UNESCO A CATALUNYA:
•
•

Mallorca i Serra de Tramuntana, del 2 al 5 de maig.
Berga, Casa Patum, 20 de juny.

AUB va col.laborar amb la revista Descobrir Catalunya, per tal de difondre aquests patrimonis
de la Humanitat Unesco a Catalunya.
I el darrer dimarts de cada mes, compartim un dinar amb tots els viatgers per a intercanviar
experiències, anècdotes, fotografies…
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SORTIDES CULTURALS
"Conèixer la
cultura i la
història de la
nostra
ciutat."

Visites culturals per Barcelona
Què amaga la nostra ciutat....
A càrrec de Josep Maria Vilarrúbia-Estrany, guia i historiador.
• Terrat de la Catedral, 10 de gener.
• Rambla de Catalunya de cap a peus, 1 de febrer.
• Un primer Raval, 1 de març.
• Nazarenum, un museu dedicat a la Sagrada Família, 25 d’abril.
• El carrer de Saragossa, eix principal del barri del Farró, 10 de maig.
• La Galeria de Catalans il·lustres, 6 de juny.
• La Rambla i els seus personatges, 18 d’octubre.
• El palau de Pedralbes, un topònim equivocat, 15 de novembre.
• El carrer d’Enric Granados. Un Eixample en majúscula, 19 de desembre.
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ALTRES ACTIVITATS
"Conèixer el
passat per
entendre el
present."

Converses històriques /
Claus per entendre el món actual
Cicles de conferències...
...per conèixer els fets polítics, econòmics i socials que han marcat els
principals esdeveniments històrics al món a començaments del segle XXI. A càrrec
de Rafael Mateos, doctor en Història Contemporània per la UB. En col·laboració
amb l’Associació Cultural Història de Catalunya (HISCAT).
• De gener a març:
• La guerra civil a Síria.
• Veritats i mentides: desmuntant el barri gòtic
de Barcelona.
• Irlanda del Nord. Història d’un conflicte, 3 de
febrer.
• La nova Turquia d’Erdogan.
• Europa i el món al 1714.
• Ucraïna: de la revolució taronja a l’actualitat.
• Anècdotes i històries del pla Cerdà.
• Mèxic: potència econòmica i violència social.

•
•
•
•

D’abril a juny:
• La crisi d’Ucraïna.
• El món al 1714.
• Mèxic: estat o narcoestat.
• Evolució de la façana marítima de Barcelona.
• Sud-àfrica als 20 anys de la fi del apartheid.
• Desamortitzacions urbanes: la Barcelona de
la primera meitat del segle XIX.
• Gaza, Cisjordània i el conflicte a Jerusalem
est.
• Emirats àrabs i sultanats: història i futur.

•
•
•
•
•
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D’octubre a novembre:
L’islam a l’Europa actual, 6 d’octubre.
Joan Prim i Prats un català universal.
Repúbliques Caucàsiques a l’actualitat: un
nou focus d’inestabilitat?.
Emirats Àrabs i Sultanats: història i futur.
Europa i el món al 1714.
Les crisis centreafricanes: RD Congo,
Ruanda, Burundi, Uganda, R.Centreafric..
La veritable història dels almogàvers.
Canadà: una potència tova?.
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Deu mirades sobre la història de Catalunya
Curs d’extensió universitària…
...organitzat per la Revista Sàpiens i la Fundació Universitat Catalana d’Estiu.
D’abril a juny:
• Els catalans i el poder, Joaquim Nadal.
• Catalunya i la construcció de l’estat modern
espanyol, Antoni Simon.
• La transversalitat de la història catalana,
Jaume Sobrequés.
• La formació d’una identitat, Josep Fontana.
• La presència catalana al món, Josep M.
Solé i Sabaté.

• Reflexions sobre les relacions entre
Catalunya, Catalunya Nord i França als
segles XX i XXI, Joan Becat.
• La meva visió del segle XX català, Jordi
Casassas.
• Sobre unitat i desunió dels Països Catalans
(segles XIV-XVIII), Ernest Belenguer.
• Vers una interpretació de Catalunya,
Salvador Giner.
• La captivitat inadvertida, Jordi Sales.

Taller de lectura: Mirades literàries
Lectures i debats...
...sobre contes d’escriptors de Barcelona presentat per Joana-Alba Cercós i Gaya,
llicenciada en Filologia Catalana, màster en Literatura en l’Era Digital.
De gener a novembre:
• La Divina Comèdia, Dante Alighieri.
• Pilar Prim, Narcís Oller.
• La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda.

La salamandra, Mercè Rodoreda.
Gregor, Quim Monzó.
Balada, Jaume Cabré.
El Quardern d’Aram, M. Àngels Anglada.

•
•
•
•

Cinema entre amics
Cinefòrums...
...i presentació a càrrec d’Alfonso Outeiriño.
De gener a novembre:
• Traidor en el infierno (1952), Billy Wilder.
• El destino de Nunik (2007), Paolo i Vittorio
Taviani.
• Ciudadano Kane (1941), Orson Welles.
• Macbeth (1948), Orson Welles.
• Sed de mal (1958), Orson Welles.
• Campanadas a medianoche (1966), Orson
Welles.
• Marty (1954), Delbert Mann.
• La vida secreta de Sherlock Holmes (1970),
Billy Wilder.

Almas desnudas (EUA, 1949), Max Ophüls.
La ronda (França, 1950), Max Ophüls.
Lola Montes (França, 1955), Max Ophüls.
El placer (França, 1952), Max Ophüls.
Atrapados (EUA, 1949), Max Ophüls.
Carta de una desconocida (EUA, 1948), Max
Ophüls.
• Avanti, Willy Wilder.
• La gran ilusión (França, 1937), Jean Renoir.
• Los niños del paraíso (França,1945), Marcel
Carné.
•
•
•
•
•
•
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Taller de Psicologia
Buda i Freud: confluències i contrastos, a càrrec de Ramón García Dur.
Juny i octubre:
• Les imprescindibles aportacions de Freud.
• La meditació: un camí d'humanització.
• La meditació segons Buda: trobar les
referències més segures en el Cànon Pali.
• La imprescindible aportació de Freud.

• Buda i Freud: confluències i contrastos, a
càrrec de Ramón García Dur.
• Confluències essencials: de la ignorància a
la consciència.
• Sobre el primer discurs del Buda (i altres
«sutres»).

Tallers de Conversa
• ANGLÈS: a càrrec d’Àngel Torres. Els
dimarts de gener a juny i els dijous
d’octubre a desembre.

• CATALÀ: a càrrec d’Inma Gaeta. Cada
dimecres, d’octubre a desembre.
• ALEMANY: a càrrec de Dolors Robusté. Els
dimarts de gener a desembre.

Ciència a l’abast
Conferències...
• La capa d’ozó i el canvi climàtic, Josep
Anton Poch, 2 de desembre.

• Biotoxines marines, a càrrec d’Elisa
Berdalet, 7 d’octubre.

Activitats diverses….
• Altar dels difunts, 29 d’octubre. Dedicat a
Josep Maria Folch i Torres i Josep Martínez
de Foix. Amb la col·laboració de MEXCAT i la
Fundació Folch i Torres.
• Projecció de la pel·lícula L’endemà, d’Isona
Passola, amb la participació de la directora.
22 de setembre.

• Presentació de la novel·la El primer estel de
Maria Josep Estanyol, 29 de gener.
• V Certamen d’Haikus Àngel Ferrer i exhibició
d’espases japoneses a càrrec de Francisco
Royo de l’Associació Cultural CatalanoJaponesa, 19 de juny.
• Presentació de l’Associació Cultural Sant
Joan Entre Dos Pobles i la festa de Sant
Joan a Veneçuela, a càrrec de Tati Carama, 9
de juny.
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COMUNICACIÓ
Presència de l’entitat als mitjans i a la xarxa
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Xarxes socials
La difusió de l’activitat d’Amics de la Unesco de Barcelona durant el 2015 va continuar
l’estratègia de continguts iniciada l’any anterior amb un increment positiu evident a totes les
xarxes socials utilitzades.
Els continguts publicats feien referència a les activitats d’AUB, viatges, àlbums de fotografies,
etc., així com notícies de l’àmbit de la UNESCO. Les publicacions es feien periòdicament i amb
l’objectiu d’incrementar la interacció, la fidelització i la creació de comunitat amb els seguidors i
persones afins a l’entitat.

1.985

1.247

SEGUIDORS
FACEBOOK

SEGUIDORS
TWITTER

682
SEGUIDORS
LINKEDIN

Web
Els mesos amb més consultes varen ser maig i octubre, amb més de 2.400 visites cada
un.Consultes a través de les xarxes socials: 1.446.
Les principals àrees de visites en el web són:

Calendari, (5.267 visites)
Propers viatges (2.223 visites)
Certamen (1.226 visites)
Orquestra (1.082 visites)

11.595

42.076

USUARIS
(66% NOUS)

PÀGINES
VISTES
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Altra difusió
En continu creixement….
S'han realitzat mensualment els següents materials de difusió, amb les
corresponents trameses electròniques:
• Agenda mensual de l’entitat (s’envia en suport paper als socis sense correu
electrònic).
• Butlletí de Connecta.
• Butlletí de Viatges.
• Butlletí d’ Orquestra (febrer a juny).
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PA R T I C I PA C I Ó
“Cercant
sinèrgies”

Ampliant l’abast de l’acció associativa
AUB està inclosa en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per «la realització
d'activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a
incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en
col·lectius concrets».
AUB es va incorporar el 2015 a la xarxa Barcelona + Sostenible de
l’Ajuntament de Barcelona, tot signant el Compromís ciutadà per la
Sostenibilitat. Integren la xarxa un conjunt d’entitats i empreses que treballen
per millorar la sostenibilitat, tat des de l’àmbit intern de l’organització com
col·lectivament.

AUB és membre del Consell Promotor de Barcelona Ciutat de la
Literatura. L’11 de desembre la UNESCO va incloure a Barcelona en la Xarxa
de Ciutats Creatives UNESCO com a Ciutat de la Literatura, designació que
implica un reconeixement mundial del sector literari i de la literatura
barcelonina. La inclusió en la Xarxa permetrà l’intercanvi d’experiències i
l’impuls de projectes col·laboratius.
AUB forma part de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs
UNESCO (FCACU), que a la vegada és membre de la Federació Europea
(FEACU) i de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes (FOCIR). Des de 2015 la seu d’AUB acull les reunions de Junta
de la FCACU.El 20 de juliol el Palau Centelles de Barcelona acullí la 1a trobada
de la xarxa UNESCO a Catalunya.

AUB forma part del Cens d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat de
Catalunya així com de Xarxanet.org, xarxa virtual associativa i de voluntariat
de Catalunya impulsada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya.
AUB és una entitat adherida al Pacte del Temps impulsat per l’Ajuntament
de Barcelona per promoure la qualitat de vida i la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, a través d ‘una millor gestió del temps.
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C O M P T E S
ANUALS
Resum compte de resultats 2015
Ingressos

132.286,79 €

Despeses

145.998,96 €

Resultat

-13.712,17 €

INGRESSOS DE L'ANY 2015
Aportacions públiques

55.226,79 €

Generalitat de Catalunya

21.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

1.720,62 €

41,75 %

29.440,00 €

Diputació de Barcelona
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

3.066,17 €

Obra social La Caixa

30.000,00 €

22,68 %

Ingressos propis

47.060,00 €

35,57 %

Quotes de socis

21.180,00 €

Viatges i sorPdes culturals

4.935,00 €

Coral Tessel·la

2.030,00 €

Concerts de l'Orquestra Unesco Barcelona

17.125,50 €
1.789,50 €

AcPvitats i conferències
TOTAL D'INGRESSOS

132.286,79 €
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DESPESES DE L'ANY 2015
226,85 €

Activitats, cursos i cicles
Connecta

6.345,18 €

Activitats escolars

2.141,74 €

Xarxa Musical

2.823,53 €

Coral Tesel.la

4.056,15 €
47.286,67 €

Orquestra Unesco Barcelona

45,00 €

Llibre
Viatges i sortides culturals

1.210,00 €

TOTAL ACTIVITATS I PROJECTES

64.135,12 €

Personal i Seguretat Social

42.920,16 €

Lloguer i despeses de comunitat

7.249,27 €

Subministraments (aigua, electricitat i gas)

3.555,79 €

Reparacions i manteniment de la seu

1.755,86 €

Assegurances

1.275,92 €

Telèfon i internet

4.886,16 €
355,51 €

Correus i missatgers
Activitats voluntaris

1.803,61 €

Fotocopiadora (lísing i lectura de còpies)

4.783,20 €

Material fungible

1.931,43 €

Serveis comptables i laborals

4.356,00 €

Serveis de gestió de subvencions

3.388,00 €

Serveis informàtics

1.645,08 €

Serveis bancaris

1.387,48 €

Amortització de l'immobilitzat

570,37 €
81.863,84 €

TOTAL DESPESES GENERALS
TOTAL DE DESPESES

145.998,96 €
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PRESSUPOST2016
RESUM DEL PRESSUPOST 2016

INGRESSOS
Aportacions públiques

31.640,00 €

Obra Social La Caixa

20.000,00 €

Recursos propis

31.200,00 €

Aplicació d'excedents d'anys anteriors

25.230,00 €
108.070,00 €

TOTAL INGRESSOS

DESPESES
Connecta

9.800,00 €

Activitats, cursos i cicles

250,00 €

Certamen literari en llengües d'origen

2.500,00 €

Coral Tesel·la

4.020,00 €

Xarxa musical escolar

4.250,00 €

Edició del llibre

4.500,00 €

Remuneracions del personal

42.950,00 €

Despeses del pis (lloguer, subministraments,
reparacions i assegurances)

17.210,00 €

Comunicació

3.000,00 €

Serveis exteriors

10.610,00 €

Material fungible, lloguer fotocopiadora i altres

8.980,00 €
108.070,00 €

TOTAL DESPESES

30

AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA MEMÒRIA 2015

FINANÇAMENT
D ’ A C T I V I TAT S
I DESPESES
GENERALS 2015
Activitat

Entitat

Connecta

Diputació de Barcelona

40,83 %

Generalitat de Catalunya

58,38 %

Recursos propis

0,79 %

100,00 %

Cursos i altres activitats

Recursos propis

100 %

100,00 %

Coral Tessel·la

Generalitat de Catalunya

99,01 %

Recursos propis

0,99 %

Diputació de Barcelona

52,87 %

Ajuntament de Barcelona

3,17 %

Recursos propis

43,96 %

100,00 %

Viatges i sortides

Recursos propis

100,00 %

100,00 %

Llibre Recursos

Recursos propis

100,00 %

100,00 %

Certamen literari en
llengües d'origen Fundació
Bancària

Fundació Bancària La Caixa

100,00 %

100,00 %

Xarxa Musical Escolar

Recursos propis

100,00 %

100,00 %

Despeses generals

Generalitat de Catalunya

16,22 %

Diputació de Barcelona

2,26 %

Ministeri d'Economia

3,75 %

Fundació Bancària La Caixa

34,03 %

Ajuntament de Barcelona

0,27 %

Recursos propis

43,47 %

Orquestra Unesco

Percentatge
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SUBVENCIONS
2015
Entitat

Data de
concesió

Tipus

Objecte

Ajuntament
de Barcelona

2/4/15

Concurrènci
a pública

Orquestra Unesco
BCN

1.500 €

Justificada Fact. de les despeses i
17/02/2016 memòria de l’ activitat
realitzada

Diputació de
Barcelona

16/6/15

Subvenció
directa

Altaveu de les
Cultures

4.440 €

Justificada Fact. de les despeses i
17/02/2016 memòria de l’ activitat
realitzada

Diputació de
Barcelona

11/12/15

Subvenció
directa

Concerts
pedagògics

25.000 €

Justificada Fact. de les despeses i
17/02/2016 memòria de l’ activitat
realitzada

Generalitat de
Catalunya.
Dept
Benestar i
familia

23/6/15

Concurrènci
a pública

Activitats
formatives per la
integració

5.000 €

Justificada Fact. de les despeses i
16/02/2016 memòria de l’ activitat
realitzada

Generalitat de
Catalunya.
Dept
Governació.
Direcció Gral.
Afers
Religiosos

10/9/15

Concurrènci
a pública

Connecta amb la
religió

2.000 €

Justificada Fact. de les despeses i
17/02/2016 memòria de l’ activitat
realitzada

Generalitat de
Catalunya.
Dept.
Presidència

16/7/15

Subvenció
directa

Unesco Connecta

14.000 €

Justificada Fact. de les despeses i
15/10/2015 memòria de l’ activitat
i
realitzada
17/02/2016

Ministeri
d’Hisenda i
Administracio
ns Públiques

28/7/15

Concurrènci
a pública

Repartiment
d’herències
intestades.Activitat
s de l’assoc.
realitzades a BCN
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Import

Control
financer

3.066,17 € Justificada
8/05/2015

Memòria de les
activitats realitzades
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A G R A Ï M E N T S
Hem d’agrair el suport de les següents entitats:

Agraïm també les aportacions de les empreses que han col·laborat en el patrocini de les
nostres activitats així com les entitats que ens ajuden en l'organització dels nostres projectes i
als mitjans de comunicació per ajudar-nos a difondre’ls:

"Entre tots ho fem possible."
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