
Exercici  2014 - AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA (de l'1/1/2014 al 31/12/2014)

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE LA 
MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT 4,5 3.996,72 3.542,81

20, (280), (290) I. Immobilitzat intangible

21, (281), (2910), (2911), 
(2912), (2913), (2914), (2915), 

(2916), (2917), (2918)
II. Immobilitzat material

4,5

3.996,72 3.542,81

22, (282), (292) III. Inversions immobiliàries

23, (29190), (29191), (29192), 
(29193), (29194) IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 
2424, (2493), (2494), (2933), 

(2934), (2943), (2944), (2953), 
(2954)

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

2405 2415 2425 250 251

Balanç simplificat

2405, 2415, 2425, 250, 251, 
252, 253, 254, 2550, 258, (259), 

26 (2495), (2935), (2945), 
(2955), (296), (297), (298), 474

VI. Inversions financeres a llarg termini

B. ACTIU CORRENT 184.914,32 129.483,02

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 
407 I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 
cobrar

9
91.051,60 58.732,00

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
9

2.870,00 120,00

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

444 3. Patrocinadors
9

33.977,20 32.070,00

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors
9

0,00 2.160,00



460, 464,544 5. Personal

4700, 4707, 4708, 4709,  471, 
472, 473

6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions 
públiques

9
54.204,40 24.382,00

558 7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 

5353, 5354, (5393), (5394), 
5523, 5524, (5933), (5934), 

(5943), (5944), (5953), (5954)

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 
5355, 540, 541, 542, 543, 544, 

545, 546, 547, 548, (549) 
(5395), (5935),  551, 5525, 554, 
5590, 565, 566, (5945), (5955), 

(596), (597), (598)

IV. Inversions financeres a curt termini

480, 567 V. Periodificacions a curt termini

570, 572, 574, 576 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 93.862,72 70.751,02

TOTAL ACTIU (A+B) 188.911,04 133.025,83

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE LA 
MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET 99.172,64 92.155,56

A-1) Fons propis 98.341,51 91.116,23

I. Fons dotacionals o fons socials
11, 15

445,00 445,00

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials
11, 15

445,00 445,00

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

102 II. Fons especials



120, 121 III. Excedents d'exercicis anteriors 90.671,23 93.222,66

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
3

7.225,28 -2.551,43

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 831,13 1.039,33

130 1. Subvencions oficials de capital 831,13 1.039,33

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT 18.000,00 31.000,00

14 I. Provisions a llarg termini

10
II. Deutes a llarg termini

10
18.000,00 31.000,00

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1615, 1625, 1635, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 180, 185, 

189
2. Altres deutes a llarg termini

10
18.000,00 31.000,00

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634 III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT
10

71.738,40 9.870,27

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini 72,00 0,00



5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 554, 5525, 

555, 5565, 5566, 560,  561, 569
2. Altres deutes a curt termini 72,00

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 
5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 
5144, 524, 5523, 5524, 5563, 

5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
10

71.666,40 9.870,27

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors
10

22.700,10 5.694,20

41 2. Creditors varis
10

43.150,94 754,20

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
10

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions 
públiques

10
5.815,36 3.421,87

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 188.911,04 133.025,83

J-DE20916

JI
-



NÚM. DELS 
COMPTES

NOTES DE LA 
MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats 14,15,18 256.517,84 120.796,10
700, 705, (706), (708), 

(709) a) Vendes i prestacions de serveis 14,15,18 123.016,84 37.534,43

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 14,15,18 22.643,00 37.190,00

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 14,15,18 31.200,00 31.470,00

724, 727, 728, (658) d) Subvencions, donacions i altres ingressos 12,14,15,18 79.658,00 14.601,67

2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de 
l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

(600), (601), (602), 606, 
(607), 608, 609, 61*, 

(6931), (6932), (6933), 
7931, 7932, 7933

5. Aprovisionaments -482,79

6. Altres ingressos de les activitats 14,15,18 0,00 0,00
752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14,15,18

(64) 7. Despeses de personal 14,15,17,18 -49.771,19 -42.148,75
8. Altres despeses d'explotació 14,15,18 -198.698,10 -81.520,77

a) Serveis exteriors 14,15,18 -198.698,10 -81.520,77

(620) a1) Recerca i desenvolupament

(621) a2) Arrendaments i cànons 8,14,15,18 -13.022,21 -10.679,07

(622) a3) Reparacions i conservació 14,15,18 -719,15 -732,02

(623) a4) Serveis professionals independents 14,15,18 -103.778,53 -21.170,84

(624) a5) Transports 14,15,18 -280,84 -119,79

(625) a6) Primes d'assegurances 14,15,18 -1.238,78 -1.281,77

(626) a7) Serveis bancaris 14,15,18 -1.307,31 -1.508,44

Compte de resultats simplificat
Exercici  2013 - AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA (de l'1/1/2014 al 31/12/2014)

(Deure) Haver



(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 14,15,18 -1.369,01 -907,54

(628) a9) Subministraments 14,15,18 -7.738,75 -7.384,62

(629) a10) Altres serveis 14,15,18 -69.243,52 -37.736,68

(631), (634), 636, 639 b) Tributs
(655), (694), (695), 794, 

7954
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 
activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

(68) 9. Amortització de l'immobilizat 14,15,18 -549,54 -121,68

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 14,15,18 208,20 347,67

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00

(690), (691), (692), 790, 
791, 792 a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 
771, 772 b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats 96,00
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.224,42 -2.551,43

760, 761, 762, 769 14. Ingressos financers 14,15,18 0,86 0,00

(660), (662), (665), 
(669) 15. Despeses financeres 14,15,18

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers
(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00

(696), (697), (698), 
(699), 796, 797, 798, 

799
a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 766, 
773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 0,86 0,00
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) 7.225,28 -2.551,43

(6300)*, 6301*, (633), 
638 19. Impostos sobre beneficis 13

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 7.225,28 -2.551,43
J-DE20913A 

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.



Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a 

les finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions 
per a 

compensar 
pèrdues

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

Total Pendents de 
desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 445,00 47492,80 45729,86 93667,66
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors 0,00
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors 0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 445,00 0,00 47492,80 0,00 45729,86 0,00 0,00 93667,66
I. Excedent de l'exercici -2551,43 -2551,43
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 1039,33 1039,33
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00
4. Altres aportacions 0,00
III. Altres variacions del patrimoni net 45729,86 -45729,86 0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 445,00 0,00 93222,66 0,00 -2551,43 0,00 1039,33 92155,56
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 0,00
II. Ajustaments per errors N-1 0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N 445,00 0,00 93222,66 0,00 -2551,43 0,00 1039,33 92155,56
I. Excedent de l'exercici 7225,28 7225,28
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net -208,20 -208,20
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00
4. Altres aportacions 0,00
III. Altres variacions del patrimoni net -2551,43 2551,43 0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY N 445,00 0,00 90671,23 0,00 7225,28 0,00 831,13 99172,64
J-DE20919

Estat de canvis en el patrimoni net
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AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA 
Memòria econòmica de l’exercici 2014 

 
 
1. Activitat de l’entitat 
 
a) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la forma com es 

gestionen. 
ELS OBJECTIUS D’AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA 
Amics de la Unesco de Barcelona va iniciar la seva singladura el 1960, en plena dictadura 
franquista. Feia només quinze anys que havia acabat la II guerra mundial i en aquells 
moments el que la societat demanava era no tornar mai més als horrors de la guerra, el 
desig de la gent era mantenir la pau. 
I a Catalunya i a Espanya es parlava també de llibertat. Per tant, un segon objectiu que 
anava lligat al de la pau era el de la democràcia. El 1975 va morir Franco, al 78 vam poder 
votar en referèndum la Constitució espanyola i el 1979 l’Estatut de Catalunya.  
La voluntat de construcció d’una democràcia participativa i compromesa porta a Amics de 
la Unesco de Barcelona a treballar ahir, avui i sempre els valors de la identitat, de 
l’arrelament social i de tots aquells altres valors que fan avançar la societat.  
Una societat sempre canviant i, per tant, amb unes necessitats i uns principis als quals 
Amics de la Unesco de Barcelona sempre ha estat fidel. El país ha anat enriquint-se amb 
l’aportació de moltes persones procedents d’altres continents i la població de Catalunya va 
passar, en el tombant de segle, dels 6.262.000 d’habitants als 7.571.000 no únicament 
calia parlar de solidaritat sinó, bàsicament, d’integració, de multiculturalitat i, per tant, de 
respecte a la diversitat cultural i lingüística com una riquesa extraordinària per a la 
humanitat i a promoure el diàleg, la convivència i el respecte per totes les cultures, les 
religions i les llengües del planeta.  
Cal ressaltar que Amics de la Unesco de Barcelona és, des del seu naixement, una 
organització que 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. Per nosaltres, Europa, una Europa de 
pobles lliures, és la nostra mare pàtria.  
Amics de la Unesco de Barcelona propicia el diàleg com a base essencial per afrontar els 
nous reptes que planteja la societat actual, per això ofereix conferències i debats, festes i 
trobades gastronòmiques, pintura, cant coral i música i una gran varietat de projectes 
adreçats al món escolar.  
La nostra associació vol ser una casa de trobada i concurrència dels nombrosos grups i 
associacions vinculats a les seves identitats d’origen.  
Històricament Amics de la Unesco de Barcelona 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 fent-ho. Hem estat pioners en el 
treball del voluntariat i en bastir un discurs nou sobre la trobada de diferents identitats, des 
d’una catalanitat exigent i alhora amarada de modernitat. Sempre lleials a la Catalunya 
d’avantguarda, que mira amb ambició a la Mediterrània i obre els braços a la cultura i a la 
creativitat.  
Amics de la Unesco de Barcelona ens estimula a tots a donar el màxim de nosaltres 
mateixos, ens esperona a renovar, a intentar superar-nos en totes les activitats que fem, 
que són moltes i molt diverses, i totes tenen un denominador comú que és el de fer una 
aportació a l’Educació, la Ciència i la Cultura objectius fundadors de la UNESCO i base de 
les nostres actuacions. 
La fusió de tradició i cosmopolitisme és un tret que identifica de la nostra associació.  
 
RECONEIXEMENTS 
Creu de Sant Jordi. Atorgada per la Generalitat de Catalunya en l’any 1992. 
Medalla d’Honor de Barcelona. Atorgada pel Consell 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. 



EL VOLUNTARIAT A 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 que van 
adreçades, principalment, als socis, veritables destinataris de les nostres activitats i 
guardians de les essències de l’entitat.  
La Junta Directiva vol expressar el seu agraïment al conjunt de més de vuitanta persones 
que han destinat hores del seu temps de lleure per fer possible tot aquest conjunt 
d’actuacions. 
Durant el 2014 vam continuar amb la tasca de donar-nos a conèixer als futurs voluntaris i 
voluntàries amb sessions informatives mensuals a la nostra seu, amb un total de deu. 
També vam organitzar sessions informatives i formatives adreçades als nous voluntaris on 
se’ls explicava amb més detall què era la UNESCO, qui érem i els Amics de la Unesco i 
quins eren els nostres projectes. 
 
Activitats 
Presentació del curs 2014-2015, 22 de setembre de 2014 
La nostra presidenta, Rosa Bruguera, va presentar els projectes i les activitats 
programades als socis i als voluntaris d’Amics de la Unesco de Barcelona.  
 
Trobada nadalenca voluntariat, 11 de desembre de 2014 
Els voluntaris es van retrobar en un sopar nadalenc molt agradable a la seu d’Amics de la 
Unesco. 
 
Exposició col·lectiva voluntaris AUB, del 5 de desembre a final de 2014 
El projecte Connecta va programar una exposició fotogràfica amb els treballs d’alguns dels 
nostres voluntaris.  
 
ELS SOCIS DE 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 2014 que al mes de 
desembre era de tres-cents trenta socis fet que evidencia un cert retrocés que preocupa a 
la Junta que creu que, per a un bon funcionament de l'Entitat, hauríem de ser un nombre 
de socis més gran per tal d'aconseguir uns recursos estables que permetin donar una 
base sòlida a les activitats d’Amics de la Unesco. 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. 
 
LA NOSTRA ACTIVITAT 
PROJECTE CONNECTA 2014 
Aquest projecte s’inicia el gener de 2014 amb voluntat de convidar a participar totes les 
persones associades i el voluntariat en les activitats d’AUB i implica transversalment les 
grans àrees en què ha treballat Amics del Unesco de Barcelona des de fa anys: Altaveu de 
les cultures, Propers i Viatges.  
 
Així, Connecta integra transversalment gran part de les activitats de l’entitat: conferències, 
viatges, sortides culturals, gastronomia, exposicions, música i dansa popular d’arreu, 
tallers sobre temàtiques diverses, ciència a l’abast de tothom, celebració de les Diades 
Internacionals de la UNESCO i del patrimoni de la humanitat de Catalunya, País Valencià i 
les Illes. L’eix vertebrador del projecte són els cinc grans viatges que realitza l’associació 
durant el 2014. 
 
Durant un mes, les àrees abans esmentades desenvolupen un programa de conferències, 
tallers, gastronomia, art, tertúlies literàries,... que ens ajuden a aprofundir en el 
coneixement de cada país visitat. 
 
 
 
 



CONNECTA AMB L’ÍNDIA 
La festa d’inauguració es va fer el 9 de gener a la seu d’Amics de la Unesco (AUB), a les 
19.15 h, i vam comptar amb l’assistència de l'Hble. Sr. Luís Valeriano González, cònsol 
general honorari de l'Índia. També hi va participar Susana Tornero, conta contes, i Lourdes 
Buxareu va compartir la seva experiència de vida a l’Índia. Es va finalitzar amb una 
degustació de te i pastes dolces a càrrec de la Tetería Caj Chai. 
 
Es va fer la presentació de l’exposició ortogràfica SAVERA, Un camí només d’anada, de 
ARTISAL Travel Photography , que va estar oberta al públic del 9 al 31 de gener de 2014. 
 
Conferències  
 Experiència de vida a l’Índia, Lourdes Buxareu, 9 de gener de 2014 
 Unitat en la diversitat, Agustí Pàniker, 13 de gener de 2014 
 L’Índia: des de la independència fins l’actualitat, Rafael Mateos, 14 de gener de 2014 
 Els temples vivents del sud de l’Índia. Patrimoni mundial, Jordi Solà Coll, 27 de gener 
de 2014  
 
Activitats del mes 
 Ioga terapèutic, Roger Masdeu, divendres de gener de 2014 
 Fent màscares dels animals de l’Índia, a càrrec de la companyia Bollywood Sitare , 11 
de gener de 2014 
 Tertúlia literària: Literatura de l’Índia, Deepti Golani i Asha Miró, 16 de gener de 2014 
 Tarda de cinema sobre l’Índia, Felicity Hand , dilluns 20 de gener de 2014 
 Somnis al Chennai Express, a càrrec de la companyia Bollywood Sitare, 23 de gener 
de 2014 
 Dansem a l’estil Bollywood, a càrrec de la companyia Bollywood Sitare, 25 de gener de 
2014 
 Gastronomia: El jardí de les espècies, a càrrec del Restaurante Sindur i Yolanda 
Morros, 30 de gener de 2014 
 
CONNECTA AMB MALÀISIA 
La festa d’inauguració es va fer el 3 de febrer, a la seu d’AUB, a les 19 h i vam poder 
comptar amb l’assistència de la Sra. Maica Blanch, representant del Consolat General 
Honorari de Malàisia. L’experiència de vida va anar a càrrec de Lourdes Feans. Vam 
acabar la inauguració amb una degustació de sucs de fruita i pastissos de Malàisia. 
 
Conferències  
 Experiència de vida a Malàisia, Lourdes Feans, 3 de febrer de 2014  
 La construcció Nacional i Política a Malàisia, Gloria Cano, 6 de febrer de 2014  
 El sistema de creences malai en poblacions rurals, Hugo Valenzuela, 13 de febrer de 
2014 
 Presentació del viatge a Malàisia, agència de viatges Phineas Fogg, 19 de febrer de 
2014 
 Melaka i George Town, ciutats històriques, Jordi Solà Coll, 20 de febrer de 2014 
 Malàisia, l’ASEAN i les relacions internacionals del Sud-est asiàtic, Pablo Pareja, 27 de 
febrer de 2014 
 
Activitats del mes 
 Tarda de cinema sobre Malàisia, Casa Àsia i Menene Gras Balaguer, 10 de febrer de 
2014 
 Ombres xineses: joc creatiu a través de la llum i l’ombra, a càrrec de Núria Mestres de 
‘Titelles de proximitat’, 15 de febrer de 2014 
 Gastronomia: La cuina de Malàisia, la cuina de la diversitat, 17 de febrer de 2014 
 Taller de bàtik, a càrrec de Rosa Castells i Maureen Clarke, 22 de febrer de 2014  
 Espectacle d’ombres xineses, a càrrec de la companyia La Puntual, 24 de febrer de 
2014  
 
 
 



CONNECTA AMB EL CANADÀ 
La inauguració es va fer el dia 10 de març, a les 19 h, a la seu d’AUB amb l’assistència de 
la Sra. Carmen Bermúdez, vicepresidenta del Consell Municipal d'Immigració per obrir el 
mes dedicat al Canadà. Flora Royo va aportar-nos l’experiència viscuda al país del mes. 
La cloenda la va posar la banda musical Fhanshui mentre els assistents feien una 
degustació de pancakes amb xarop d'auró. 
Durant la festa es va fer la presentació de l’exposició de pintura BOSCOS NEGRES de 
l’artista Martin Plante que va estar oberta al públic del 10 de març al 20 d’abril de 2014. 
 
Conferències 
 Experiència de vida al Canadà, Flora Royo, 10 de març de 2014  
 El desgel humà i el canvi climàtic, Francesc Bailón Trueta , 13 de març de 2014 
 Viatge a la terra dels inuit, un poble mil·lenari, Francesc Bailón Trueta, 17 de març de 
2014 
 Recorregut històric per un dels majors estats del món, Rafael Mateos, 18 de març de 
2014 
 Canadà: un laboratori del federalisme, Josep Maria Castellà Andreu, 24 de març de 
2014 
 El Quebec, cap a un tercer referèndum?, Josep Sort i Jané, 3 d’abril de 2014 
 
Activitats del mes 
 Tertúlia literària: Tarda de llegendes i música canadenca, amb Martina Menuier i 
Caroline Lacombe, 20 de març 
 Taller creatiu d’scrapbook, Ester Miguel, 22 de març de 2014 
 Taller creatiu de papiroflèxia, a càrrec de l’Associació Amics de la Papiroflèxia, 22 de 
març de 2014 
 Tarda de curtmetratges sobre Canadà amb Esther Pedrós Martorell, assistent de 
Comunicació i Premsa a l’Oficina del Govern de Quebec a Barcelona, 27 de març de 2014 
 Taller country i demostració de ball, Party country dance, amb participació de la Coral 
Tessel·la d’Amics de la Unesco que va presentar una mostra de cançons canadenques, 29 
de març de 2014 
 Tertúlia literària: Parlant de literatura canadenca, Ester Riera i Josep Ma Sarabia, amb 
la participació de la Coral Preludi d'Amics de la Unesco que va presentar dos temes 
tradicionals canadencs, 31 de març de 2014 
 
CONNECTA AMB IRLANDA 
El 5 de maig, a les 19 h, el Sr. Eladi Crehuet, vicepresident d’Amics de la Unesco de 
Barcelona, va fer la inauguració del mes dedicat a Irlanda a la seu d’AUB. La Coral Preludi 
d’Amics de la Unesco, dirigida per Ramon Vilar, va cloure l’acte amb una breu actuació de 
cants irlandesos. 
Durant la festa d’inauguració es va presentar l’exposició del col·lectiu Promociona tu Arte 
PAISATGES DEL MÓN que va estar oberta al públic del 5 al 31 de maig de 2014. 
 
Conferències 
 Irlanda, la força dels extrems, Oriol Cortacans, 8 de maig de 2014 
 La peculiar tradició del teatre irlandès del segle XX, Miquel Berga Bagué, 12 de maig 
de 2014 
 La llegenda de l’Armada Invencible a Irlanda, David Revelles, 15 de maig de 2014 
 Dublín, la pàtria del ‘Craic’, David Revelles, 19 de maig de 2014 
 Literatura i identitat a Irlanda, Rosa González, 26 de maig de 2014 
 Presentació del viatge a Irlanda, agència de viatges Phineas Fogg, 2 de juny de 2014 
 
Activitats del mes 
 Mites i llegendes d’Irlanda, Laura Cuervo Álvarez del col·lectiu artístic Musa Cafeïna, 
17 de maig de 2014 
 Mostra de dansa tradicional irlandesa, a càrrec de l’escola Aires Celtes, 22 de maig de 
2014 
 Gastronomia: sopar irlandès al Kitty O'Shea's pub de Barcelona, 29 de maig de 2014 
 Iniciació a la dansa irlandesa, a càrrec de l’escola Aires Celtes, 31 de maig de 2014 



CONNECTA AMB EL SUDAN 
La inauguració es va fer el 6 d’octubre, a les 19 h, amb l’assistència del Sr. Divaika 
Kiemba Dina, president del Centre Euro África, per obrir les activitats del mes dedicat a 
Sudan. Es va fer una degustació de karkadé i pastes dolces amb música típica del país del 
mes. 
 
Conferències  
 Recorregut per la història del Sudan, Rafael Mateos, 7 d’octubre de 2014 
 Núbia bressol de civilitzacions, Luís Manuel Gonzálvez, 13 d’octubre de 2014 
 Napata i Meroe, les dues grans capitals del Sudan antic, Luís Manuel Gonzálvez, 16 
d’octubre de 2014 
 El henna, una art amb molta història, Komal Naz, 20 d’octubre de 2014 
 Sudan Jussà, l’últim pas del món, Josep Juanbaró, 27 d’octubre de 2014 
 
Activitats del mes 
 Tarda de cinema: Viatge al Sudan 2006, Josep Samaranch, 9 d’octubre de 2014 
 Tertúlia literatura a càrrec de la llibreria La Ploma, 23 d’abril de 2014 
 Tallers temàtics: demostració i classe de danses núbies a càrrec de l’Escola 
Danzaradiante, 18 d’octubre de 2014 
 
CONNECTA AMB ITÀLIA 
La festa inaugural es va fer el 3 de novembre, a les 19 h, a la seu d’AUB. 
 
Conferències  
 La Campania, Àngel Morillas, 6 de novembre 
 La Basilicata i la Púglia, Àngel Morillas, 10 de novembre de 2014 
 Recorregut per la història de la Púglia i la Basilicata, Rafael Mateos, 27 de novembre 
de 2014 
 
Activitats del mes 
 Tarda de cinema: C'era una volta (1967) de Francesco Rosi, presentació a càrrec 
d’Alfonso Outeireño, 13 de novembre de 2014  
 Tarda de cinema: L'uomo delle stelle (1995) de Giuseppe Tornatore, presentació a 
càrrec d’Alfonso Outeireño, 17 de novembre de 2014 
 
CONNECTA AMB EL PATRIMONI DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO 
Conferències que ens van donar a conèixer millor indrets emblemàtics que han estat 
declarats patrimonis de la humanitat per la UNESCO. 
 Medina de Fes, tresor del Magreb, Víctor Pallejà, 12 de maig de 2014 
 Versalles: el somni d’un rei, Isabel Gascón, 19 i 27 de maig de 2014 
 Pompeia i Herculà, Isabel Rodà, 20 i 28 de maig de 2014 
 
CONNECTA AMB EL VOLUNTARIAT 
L’Assemblea General de les Nacions Unides va decretar l’any 1985 que el 5 de desembre 
fos el Dia Internacional del Voluntariat. Amics de la Unesco s’afegeix a la celebració com a 
reconeixement a la tasca de totes aquelles persones que contribueixen de forma voluntària 
i altruista a la millora del seu entorn.  
 
Exposició col·lectiva voluntaris AUB, del 5 de desembre a final de 2014 
Patrícia Ordóñez Escobar, Joaquim Sardà i Mariné, Pablo García-Dié Sánchez-
Guardamino i Toni Lorente Martínez. 
 
El 4 de desembre de 2014 va ser el dia triat per fer la inauguració de l’exposició fotogràfica 
a la seu d’Amics de la Unesco a les 19.15 h.  
 



ALTRES CONFERÈNCIES A LA NOSTRA ENTITAT 
Claus per entendre el món actual (1973-2000)  
Claus per entendre el desenvolupament dels esdeveniments polítics, econòmics i socials 
que han marcat els principals esdeveniments històrics de la segona meitat del segle XX al 
món.  
 Iberoamèrica a la segona meitat del segle XX: la revolució cubana, Xile, Guatemala, 
Argentina..., 21 de gener de 2014  
 La Perestroika i les Revolucions de l’Est, 28 de gener de 2014 
 La crisi dels Balcans, 4 de febrer de 2014 
 Genocidi ruandès, 11 de febrer de 2014 
 Revolució iraniana i guerra Iraq-Iran, 18 de febrer de 2014 
 Afganistan, 25 de febrer de 2014 
 Les guerres del Golf, 4 de març de 2014 
 Irlanda del Nord, 11 de març de 2014 
 
Claus per entendre el món actual (2000-2014) 
 Les crisis subsaharianes: Mali, Níger, Sudan..., 22 d’abril de 2014 
 La guerra civil a Síria, 29 abril de 2014  
 Corea del nord, 6 de maig de 2014 
 Guinea Equatorial i les dictadures postcolonials, 13 de maig de 2014 
 Les repúbliques bolivianes, socialisme o populisme?, 20 maig de 2014 
 El regne alauita del Marroc, 1990-2013, 27 de maig de 2014 
 Ucraïna, entre la Rússia de Putin i la UE, 3 de juny de 2014 
 El Golf Pèrsic i els emirats àrabs, 10 de juny de 2014 
 
El món des de 1988 a l'any 2000, la fi del XX i l’entrada del XXI 
 Sinopsi històrica del conflicte dels Balcans, 14 d’octubre de 2014 
 La fi de la URSS. De Gorbachov a Putin: federació russa (1990-2000), 21 d’octubre de 
2014 
 La segona intifada: el poder de Hamas i Hezbollaha en front a l'ANP, 28 d’octubre de 
2014 
 L'inici del terrorisme islàmic: GIA, GIS, Al Quaeda..., 4 de novembre de 2014 
 Turquia, entre Orient i Occident, 11 de novembre de 2014 
 El primer imperialisme rus: Ossètia del Nord, Txetxènia, Geòrgia..., 18 de novembre de 
2014 
 La dues guerres del Golf i les seves conseqüències, 25 de novembre de 2014 
 Haití, el país més pobre del món?, 2 de desembre de 2014 
 
Aquests cicles de conferències anaven a càrrec de Rafael Mateos, doctor en Història 
Contemporània per la UB, i estaven organitzats en col·laboració amb l’Associació Cultural 
Història de Catalunya (HISCAT). 
 
VIII Curs d’extensió universitària SÀPIENS amb l’UCE 
La presència catalana al món. Un repàs històric 
 Catalunya, satèl·lit del món clàssic? El territori català durant el període ibèric i la 
integració al món romà, Joan Sanmartí, 2 d’abril de 2014  
 La presència catalana a la mediterrània medieval, Prim Bertran i Roser Salicrú, 9 d’abril 
de 2014 
 Els catalans dins la monarquia hispànica, Àngel Casals, 30 d’abril de 2014 
 Catalunya i Amèrica (segles XV-XVIII), Àngel Casals, 7 de maig de 2014 
 Catalunya i el nord d’Àfrica, Eloi Martín Corrales, 14 de maig de 2014 
 Catalunya i Cuba, Javier Laviña, 21 de maig de 2014 
 Els exiliats catalans i el seu pes internacional, Mercè Morales, 28 de maig de 2014 
 Els catalans a la I guerra mundial, Joan Vilarroya, 4 de juny de 2014 
 Catalunya i la Unió Europea, Ramon Tremosa, 11 de juny de 2014 
 La diplomàcia catalana en el món d’avui, Roger Albinyana, 18 de juliol de 2014 
 



IX Curs d’extensió universitària SÀPIENS amb l’UCE 
10 preguntes claus de la història de Catalunya 
 Catalunya terra de marca?, Jaume Font, 15 d’octubre de 2014 
 Quin va ser el llegat romà a Catalunya?, Víctor Revilla, 22 d’octubre de 2014 
 Què va ser, si hi va ser, la ‘decadència catalana de l’Edat Mitjana’?, Àngel Casals 29 
d’octubre de 2014 
 Ramon Berenguer IV: el naixement de la confederació catalanoaragonesa?, David 
Garrido, 5 de novembre de 2014 
 Perquè va perdre Catalunya la guerra de Successió?, Agustí Alcoberro, 12 de 
novembre de 2014 
 Com es va fer la industrialització a Catalunya?, Francesc Valls, 19 de novembre de 
2014 
 Com i quan va néixer el catalanisme?, Giovanni Cattini 26 de novembre de 2014  
 Va fracassar la II República?, per Carles Santacana 3 de desembre de 2014 
 Què és l’independentisme català i com ha evolucionat?, Carles Llorens, 10 de 
desembre de 2014 
 Taula rodona: Pot Catalunya ser un estat independent?, Elisenda Paluzie, Pere Macias 
i Vicenç Villatoro, 17 de desembre de 2014 
 
EL MÓN EDUCATIU  
X CERTAMEN LITERARI ESCOLAR EN LLENGÜES D’ORIGEN 
El Certamen és un concurs de creació literària dirigit a tots els estudiants de Catalunya de 
cicle inicial, mitjà i superior d'educació primària i de primer i segon cicle de secundària. La 
seva peculiaritat és que els nois i les noies que hi participen poden presentar les 
redaccions en la seva llengua materna i les que no han estat escrites en català o castellà 
s’acompanyen d’una traducció en català. 
En aquesta edició del Certamen Literari vam comptar amb la participació de més de 800 
alumnes dels 50 centres educatius inscrits i vam recollir escrits presentats en 25 llengües 
diferents. 
 
XI Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen 
Durant el mes de setembre l’equip del Certamen Literari van començar a preparar la 
següent convocatòria. A principis d’octubre es va obrir la el període d’inscripció pel XI 
Certamen Literari Escolar en Llengües d'Origen 2014-2015. 
 
IX DIVERSACAT 
Amics de la Unesco de Barcelona vol promoure que els nois i noies, de totes les 
procedències i cultures descobreixin per si mateixos la diversitat i que no només 
l'entenguin i la respectin, sinó que també ens l'expliquin, tots junts, a través del llenguatge 
audiovisual. Per això, AUB impulsa la creació de documentals sobre la diversitat cultural 
per part dels alumnes d'una classe sota la supervisió d'un/a professor/a dels centres 
educatius al qual se li donarà prèviament una formació adequada i l’ajut de voluntaris 
d’AUB. 
En aquesta edició, es va presentar el documental elaborat pels alumnes de 3r A i aula 
d’acollida de l’Escola Lestonnac de Badalona, amb els professors Anna Gel i Anna 
Deparés i els voluntaris d’Amics de la Unesco Georgina Arcusa i Irene Gómez. El 
documental es titulava Destinació: acollida. 
Acte de lliurement de premis del XI Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen i 
presentació del IX DiversaCat 
L’acte de lliurament de premis del Certamen Literari, així com el passi del documental del 
DiversaCat, el vam celebrar el 17 de juny de 2014 al Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, amb un gran èxit d’assistència.  
 
La benvinguda va anar a càrrec de la Sra. Rosa Bruguera, presidenta d’Amics de la 
Unesco de Barcelona, que va donar pas a la intervenció del Sr. Xavier Bertolín, director 
adjunt d’Àrea Territorial i Centres de la Fundació “la Caixa” i del Sr. Miquel Esteve, 
comissionat d'Immigració i Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.  
 



La presentació de l’acte va anar a càrrec de l’actor Arnau Vilardebó que ens va sorprendre 
amb una presentació dels premiats molt original. A mida que els anava cridant, feia una 
lectura dramatitzada del text guanyador que va ser molt ben rebuda.  
 
Van ser 470 assistents entre alumnes, professors i familiars dels participants. 
 
Durant l’acte s’anaven projectant els textos guanyadors acompanyats dels dibuixos que 
per a cada un d’ells havien realitzat diferents il·lustradors. Aquesta projecció es va lliurar 
en format DVD a tots els centres assistents i als guanyadors. 
 
També vam poder gaudir de la projecció del documental Destinació: acollida elaborat per 
alumnes de 3r A i aula d’acollida de l’Escola Lestonnac de Badalona.  
 
Els guanyadors van rebre diferents obsequis i, en acabar l’acte de lliurement, van poder 
gaudir d’una visita al CCCB. 
 
 
LA MÚSICA A AMICS DE LA UNESCO 

 «El cant és la llum de la paraula, és l’expressió dels afectes sincers i profunds» 
Mestre Millet 

 
La música forma part i té un important paper a les nostres vides. La música és el punt de 
trobada, el nexe d’unió, d’entesa, d’emoció, de joia i de pau entre totes les persones, és un 
llenguatge universal, capaç d’aixecar els ànims de la gent, és, possiblement, el llenguatge 
que tot mantenint els trets propis de cada cultura, es fa entendre per totes les altres. És, 
per tant, un llenguatge universal que respecta i desenvolupa les formes pròpies de cada 
país. 
 
ORQUESTRA AMICS UNESCO DE BARCELONA 
L’Orquestra Amics UNESCO de Barcelona pren com a model l’Orquestra Pau Casals, 
fundada l’any 1926 pel mestre Casals amb l’objectiu d’apropar els obrers i treballadors a la 
música. Amics de la Unesco de Barcelona vol recuperar aquella experiència, adaptar-la als 
nostres dies i junt amb un grup entusiasta de musics dirigits i animats pel mestre Comellas 
fer arribar la musica clàssica de qualitat a entorns on habitualment no hi es present. 
 
Gonçal Comellas és el director de l’Orquestra que està integrada per 17 músics que en un 
percentatge elevat són Directors i professors de Conservatoris i Escoles de Música.  
 
A cada concert s’incorporaran músics joves amb talent i amb il·lusió que ens permeti 
alhora, treballar junts i compartir la passió que tots sentim per Bach, Mozart, Haydn, 
Beethoven, F. Haendel, Schubert, A. Vivaldi, Tchaikowsky, Toldrà, Dvorack i tants altres.  
 
Amics de la UNESCO de Barcelona dedicarà tots els seus esforços per tal que el Projecte 
Orquestra UNESCO aconsegueixi el reconeixement que es mereix, tant per la qualitat de 
l’Orquestra com per la seva orientació social. 
 
Actuacions 
 
Concert de cloenda del cicle de conferències Johann Sebastian Bach, el músic savi 
de CaixaFòrum, Barcelona, 17 de maig de 2014 
L’Orquestra UNESCO Barcelona va cloure aquest cicle il·lustrant un dels aspectes 
tractats, la música orquestral, tot interpretant la Passió segons Sant Mateu. 
 
Conferències Caixa Fòrum: 
 La música vocal, l’expressió del sublim: motets, cantates i misses, Xavier Chavarria 
Talarn, 30 d’abril de 2014  
 La Passió segons Sant Mateu: arquitectura musical al servei de l’emoció, Xavier 
Chavarria Talarn, 7 de maig de 2014 
 La música instrumental de Johann Sebastian Bach, Gonçal Comellas, 14 de maig de 
2014 



Concert de Bach, 18 de maig de 2014 
Concert sobre l'integral de l'obra per a violí i orquestra de Johann Sebastian Bach a 
l’Institut d'Estudis Nord-americans. 
 
Concert de Bach i Haendel, 10 de juliol de 2014 
Al CitiLab de Cornellà de Llobregat.  
 
Festival de Música de Llívia, 21 d’agost de 2014 
Programa del concert: obres de Bach i Haendel. 
 
Concert a Rupit, 22 d’agost de 2014     
Espai Joan Font de Rupit. Programa del concert: obres de Vivaldi, Haendel, Mozart, Toldrà 
i Txaikovski.  
Concert al Teatre Jardí de Figueres, 26 d'octubre de 2014 
Programa del concert: obres de Beethoven.  
 
Concert a l’Auditori Municipal de Terrassa, 2 de novembre de 2014 
Programa del concert: obres de Bach i Haendel. 
 
Concert al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 16 de novembre de 2014 
Programa del concert: Simfonia número 41 Júpiter i Rèquiem de Mozart.  Amb la 
participació de la Polifònica de Puig-reig. Aquest concert es va fer dins la celebració del 
25è aniversari de la Fundació d’Esclerosi Múltiple. 
 
Concert a l’Ateneu Barcelonès de Barcelona, 3 de desembre de 2014 
Programa del concert: obres de Bach. 
 
Concert a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, 20 de desembre de 2014 
Programa del concert: El Messies de Haendel amb la participació de la Polifònica de Puig-
reig. 
 
Concert al Teatre Monumental de Mataró, 21 de desembre de 2014 
Programa del concert: El Messies de Haendel amb la participació la Polifònica de Puig-
reig. 
 
Concert al Teatre Principal d’Olot, 27 de desembre de 2014 
Programa del concert: Simfonia número 41 Júpiter i Rèquiem de Mozart amb la 
participació de la Polifònica de Puig-reig. 
 
EL CANT CORAL A AMICS DE LA UNESCO  
La voluntat de continuar treballant en tots els àmbits culturals decideix Amics de la Unesco 
de Barcelona a ampliar ara l’activitat musical. De ja fa molts anys que el cant coral és una 
prioritat per la nostra entitat i és per això que destaquem la Xarxa Musical Escolar 
(dedicada als mestres de música de les escoles) i les nostres Corals Tessel·la (infants) i 
Coral Preludi (adults). 
 
XARXA MUSICAL ESCOLAR 
Aquest projecte té com a objectiu fomentar el cant i el cant coral als centres escolars de 
Catalunya per tal de fer arribar als alumnes el patrimoni musical de cançons tant de 
tradicionals catalanes com d’actuals. 
 
Durant els nou anys de treball del projecte han participat 800 professors i professores i 
cada curs esperen reprendre aquesta activitat perquè consideren que  la continuïtat ajuda 
a  assolir els objectius i, alhora, se senten més implicats i segurs per la formació que 
reben, una mica abandonada en aquesta matèria. 
 
Per assolir l’objectiu, anualment s’ofereix al professorat uns tallers de formació d’alt nivell 
musical força interessats. La finalitat és fer cantar als professors i les professores per què 
recordin o aprenguin un repertori nou. 
 



La trobada es converteix en una classe didàctica. Els  professors fan exercicis de tècnica 
vocal i d’afinació, mètode de resolució de problemes rítmics, de dicció, etc., que ajuden a 
ampliar els recursos útils per aplicar quan es trobin davant dels seus alumnes. 
 
També cal ressaltar que cantar junts desplega entusiasme, il·lusió i un professorat motivat 
té la capacitat d’engrescar els alumnes, d’apropar-los a la música a través del cant,  i 
d’emocionar-los. 
 
Tallers impartits 
 11 de gener de 2014, seu Amics de la Unesco de Barcelona, participació de 35 escoles 
 18 de gener de 2014, escola La Salle de Reus, participació de 20 escoles 
 25 de gener de 2014, seu Amics de la Unesco de Barcelona, participació de 32 escoles 
 8 de febrer de 2014, escola Sant Miquel dels Sants de Vic, participació de 18 escoles 
 22 de febrer de 2014, Centre Cívic Pla de Palau de Girona, participació de 22 escoles 
 8 de març de 2014, Institut Josep Lladonosa de Lleida, participació de 14 escoles 
 24 de maig de 2014, assaig general a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona, 
participació de 122 escoles 
 20 de setembre de 2014, seu Amics de la Unesco de Barcelona, participació de 35 
escoles 
 11 d’octubre de 2014, escola Sant Miquel dels Sants de Vic, participació de 18 escoles 
 18 d’octubre de 2014, Centre Cívic Pla de Palau de Girona, participació de 22 escoles 
 25 d’octubre de 2014, escola La Salle de Reus, participació de 20 escoles 
 8 de novembre de 2014, Institut Josep Lladonosa de Lleida, participació de 14 escoles 
 22 de novembre de 2014, seu Amics de la Unesco de Barcelona, participació de 32 
escoles 
 13 de desembre de 2014, assaig general a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona, 
participació de 112 escoles 
 
Concert a la Sagrada Família de Barcelona, 13 de desembre de  2014 
El concert de cloenda dels tallers es va fer a la Sagrada Família amb la participació de 112 
escoles i 130 professors. 
 
CORALS TESSEL·LA  
Aquesta coral multicultural i multiètnica està formada per tres grups diferenciats: infants de 
5 a 7 anys i de 8 a 11 anys i un grup de joves d’11 a 17 anys. La seva directora actual és 
la Gina Quatrecases. 
 
La Coral Tessel·la és una  escola de convivència i de fer noves amistats 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. 
 
Actuacions 
 Actuació dins “Connecta amb Canadà” a la seu d’Amics de la Unesco de Barcelona, 29 
de març del 2014 
 Concert de primavera conjuntament amb la Coral Preludi d’Amics de la Unesco. 
Programa: cantata El nen enamorat de la lluna, de Xevi Matamala i Manel Justícia, a la 
seu d’AUB, 26 d’abril del 2014 
 Coral Tessel·la amb el grup Aluca al Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval 
(Barcelona), 16 de maig del 2014 
 Concert i festa de fi de curs a la seu d’AUB, 21 de juny del 2014 
 Concert a la seu l’AUB, 21 de novembre del 2014 
 Concert de Nadal de les corals d’Amics de la Unesco a la seu d’AUB, 20 de desembre 
del 2014 
 
CORAL PRELUDI 
La Coral Preludi està formada per adults i el seu director és en 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.  
 
Durant aquests anys, la Coral Preludi ha fet diferents intercanvis i col·laboracions amb 
corals, tant del país com de fora, que els ha permès interpretar composicions de més gran 
volada. 
 
Actuacions 
 Concert de Nadal a la parròquia del Sant Àngel Custodi d’Hostafrancs (Barcelona), 12 
de gener de 2015 
 Concert d’hivern a la parròquia de Sant Ignasi (Barcelona), 15 de febrer de 2014 
 Concert cicle “Els divendres corals” de la FCEC a Sant Felip Neri de Gràcia 
(Barcelona), 28 de març de 2014  
 Concert de primavera de les corals d’Amics de la Unesco a la seu d’AUB, 26 d’abril de 
2014 
 Actuació dins “Connecta amb Canadà” a la seu d’AUB, 5 de maig de 2014 
 Intercanvi coral, sessió de treball i concert, amb la coral Concordie de Tarragona, 17 de 
maig de 2014 
 Participació al Concert de música coral i cobla (sardanes especialment) fet a Sabadell, 
juntament amb la coral de Matadepera i altres de Sabadell, 2 de juny de 2014 
 Intercanvi amb la coral Olahots Abetzbatza de Vitòria (País Basc) i concert a una 
parròquia de la ciutat, 7 de juny de 2014 
 Actuació a la graduació d’Infermeria de les Escoles Gimbernat (UAB), 1 de juliol de 
2014 
 Actuació a la graduació de Fisioteràpia de les Escoles Gimbernat (UAB), 2 de juliol de 
2014 
 Actuació a la graduació de l’Escola de Turisme de EAE (Barcelona), 15 de juliol de 
2014 
 Concert “Catalunya coral” a La Garriga. Trobada amb el Cor Ariadna de La Garriga i 
una coral de Figueres, 26 d’octubre de 2014 
 Concert de Nadal de les corals d’Amics de la Unesco a la seu d’AUB, 20 de desembre 
de 2014 
 Concert de Nadal a la Residència Las Arcadias (Barcelona), 20 de desembre de 2014 
 
VIATGES I SORTIDES 
 
Índia del sud, el jardí de les espècies, del 4 al 16 de febrer de 2014 
Malàisia, selva i gratacels, del 13 al 24 d’abril de 2014 
Canadà, natura i cultura, del 30 juny al 13 juliol de 2014 
Irlanda, celtes i víkings, del 7 al 15 setembre de 2014 
Sudan, regne dels faraons negres, del 14 al 22 de novembre de 2014 
Istanbul, tardor de 2014 
Marràqueix i Fes, octubre/novembre de 2014 
Itàlia: Apúlia i Basilicata, 29 de desembre de 2014 al 4 de gener de 2015 
 
Patrimoni de la humanitat de la UNESCO a Catalunya 
 
Tarraco romana, 27 de setembre de 2014 
Menorca, terra de la biosfera, 24, 25, 26 i 27 d’octubre de 2014  
Cap de setmana a la Tarragona romana, novembre de 2014 
Terres de l’Ebre i Priorat, 21, 22 i 23 de novembre de 2014 
 
Visita a Balaguer, 11 de juny de 2014 
 
Sortides culturals per Barcelona 2014 
 Els gremis medievals, 19 de gener de 2014  
 El monestir de Pedralbes, 2 de febrer de 2014  
 Una tradició barcelonina: el Sant Àngel Custodi i Sant Vicent Ferrer i Barcelona des 
d’un campanar, 22 de febrer de 2014 



 Les primeres places de Gràcia, 2 de març de 2014 
 Visita a un refugi de la guerra civil, 5 d’abril de 2014 
 Visita al Laberint d’Horta, 11 de maig de 2014 
 Bateries antiaèries al Carmel, 18 d’octubre de 2014 
 La Barceloneta abans de ser la Barceloneta, 16 de novembre de 2014 
 Gòtic a l’Eixample, 13 de desembre de 2014 
 
Sortides a càrrec de Josep M. Vilarrubia-Estrany. 
 
MÉS ACTIVITATS A LA NOSTRA ENTITAT 
Presentació literària, 5 de febrer de 2014 
3052. Persiguiendo un sueño, Mamadou. 
 
Presentació literària, 25 de març de 2014 
Amics de la Unesco de Barcelona i l’associació de mestres Rosa Sensat van organitzar la 
presentació del llibre L'obediència ja no és una virtut de Lorenzo Milani a les 19 h a la seu 
d’Amics de la Unesco. La presentació de l'acte va anar a càrrec de Miquel Martí Solé.hi 
esperem! 
 
Recital poètic, 24 d’abril de 2014 
Núria Feliu ens va oferir un gran recital de poesia patriòtica a la seu d'Amics de la Unesco 
de Barcelona. 
 
Taller d’ikebana 2014 
El taller va ser realitzat per Eriko Murata els dies 19 de març, 9 d’abril, 14 de maig i 11 de 
juny de 2014. 
 
Exposició fotogràfica, del 5 al 27 de juny de 2014 
Diverses mirades. Exposició fotogràfica col·lectiva d’AMFORART (TERTÚLIES D’ART). 
 
Tai-txi a l’estiu de 2014 
Durant els dimarts de juliol, a la terrassa de la seu, Àngels Rovira ens va oferir sessions de 
tai-txi a socis i voluntaris d’AUB. 
 
Exposició de pintura, del 15 al 30 de setembre de 2014 
Papallones migrants a AUB, de l'artista José Montes. Aquesta exposició proposava una 
reflexió sobre la semblança del viatge migratori de les papallones i el que van haver de fer 
exiliats catalans a Mèxic durant la guerra civil espanyola. Estava inclosa dins les activitats 
de l'Associació MEXCAT durant la celebració del mes nacional de Mèxic.  
 
IV Certamen Àngel Ferrer de haikus, 19 de setembre de 2014 
Francesc de Asis Royo, president i fundador de l'Associació Catalano-Japonesa WA REI 
RYÛ, va presentar a la seu d’AUB aquest concurs de poesia que va cloure amb una 
demostració de l’art ancestral de l’esgrima japonesa. 
 
Presentació literària, 24 de novembre de 2014 
Inventores y científicos negros, Yves Antoine 
 
Taula rodona amb Oumar Diallo, director del Grup Wanafrica , Edmundo Sepa, sociòleg, 
escriptor i president d’ETANE i Siscu Baiges, periodista especialitzat en periodisme solidari 
i de denúncia. Lectura de parts del llibre a càrrec de la poetessa i escriptora Cari Oriol.  
 
COMUNICACIÓ 
WEB 
La pàgina web va canviar íntegrament el seu disseny per tal d’adaptar-la als nous temps. 
En aquesta imatge es pot apreciar quines visites i què va interessar més al llarg de l’any. 
Cal assenyalar que el mes d'octubre va ser el més visitat i que el 33% de visitants hi 
retornen.  
 
 



XARXES SOCIALS  
La difusió de l’activitat d’Amics de la Unesco de Barcelona durant el 2014 es va basar en 
una estratègia de continguts a través de tres xarxes socials: Facebook, Twitter i LinkedIn. 
 
Els continguts que es van publicar feien referència a activitats d’AUB, viatges, àlbums de 
fotografies, etc., així com notícies que provenien de l’àmbit de la UNESCO que es van 
considerar que interessaven als nostres seguidors.  
 
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. 
 
Dades de les xarxes 
 
 Facebook:  
 1.317 seguidors (31/12/2013) 
 1.663 seguidors (16/12/2014) 
 Twitter:  
 792 seguidors (31/12/2013) 
 934 seguidors (16/12/2014) 
 Linkedin:  
 284 seguidors (31/12/2013) 
 413 seguidors (16/12/2014) 

 
b) Descripció específica dels ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de les 

persones jurídiques, dels receptors. Criteris i forma d'assegurar que satisfan l'interès 
general i que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu atorgament. 

Enguany l’associació no ha atorgat cap ajut monetari. 

c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant l'impacte 
monetari i els drets i obligacions que se'n deriven per a la fundació o l'associació, i 
concretant de quina manera el compliment de cada conveni coadjuva al millor compliment 
de les finalitats fundacionals. 

L’associació és membre de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs Unesco 
(FCACU). Aquesta entitat fou creada l’any 1984. Actualment, la Federació aplega una 
vintena de membres actius repartits pels Països Catalans. La tasca de la FCACU és la 
coordinació de les associacions membres i els programes conjunts, llur representació 
internacional i les relacions amb les institucions. També és tasca de la FCACU vetllar pel 
bon ús del nom UNESCO. La FCACU promou les relacions entre els membres de la xarxa 
civil UNESCO (associacions i clubs, biblioteques, càtedres i escoles).  

d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, tot 
indicant els criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la informació per sexes i 
detallant l'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes i dones. En el cas d'ajuts, 
cal informar de la publicitat de la seva convocatòria i del seu resultat. 

Els usuaris de les activitats descrites són 870 persones i són els socis de l’entitat, els 
assistents a les activitats, conferències i exposicions, els voluntaris, els participants del 
programa Propers i els nens que participen en el Certamen Literari i el Diversacat. 

e) Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes durant l'any. 

Les accions que realitza l’associació van orientades a la promoció de la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones, sense cap discriminació. 

 



2.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel 
 
a) Els estats financers adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables, en base a 
principis comptables generalment acceptats. Aquests comptes s'han preparat d'acord amb les 
disposicions emanades del Pla general de comptabilitat (Decret 259/2008, de 23 de desembre, 
pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya i el Decret 125/2010, de 14 de setembre, de 
modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de setembre), 
amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l’Associació. L’Associació ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de 
dimensió reduïda. 
 
b) No hi hagut raons excepcionals que per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’hagin 
aplicat les disposicions legals en matèria comptable. 
 
c) No hi ha informacions complementàries a incloure en aquesta memòria. 
 
2. Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
No existeixen raons excepcionals que justifiquin la manca d'aplicació d'algun dels principis 
comptables obligatoris. 
 
3. Comparació de la informació 
 
No s'han produït modificacions estructurals importants que impedeixin la comparació entre els 
estats financers i la memòria a 31 de desembre de 2014 i els del 31 de desembre de 2013.  
 
4. Agrupació de partides 
 
Inexistència d’agrupació de partides fora de les que ja estan previstes en els models oficials. 
 
5. Elements recollits en diverses partides 
 
Excepte els que separen el curt i el llarg termini, que ja estan previstos en els models oficials 
del balanç, no hi ha elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç. 
 
6. Canvis en criteris comptables 
 
No hi hagut canvis en els criteris comptables de l’exercici 2014.  
 
7. Correcció d’errors 
 
No hi ha hagut correcció d’errors.  
 
3. Aplicació de resultats 
 
La proposta d’aplicació de l’excedent és la següent: 

Bases de repartiment Import 
Excedent de l’exercici 7.225,28
 Total base de repartiment = Total aplicació 7.225,28

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social  
Fons especials  
Romanent 7.225,28
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  
 Total aplicació = Total base de repartiment 7.225,28



4. Normes de registre i valoració 
 
S’han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 
1. Immobilitzat intangible; indicant els criteris utilitzats de capitalització o activació, 

amortització i correccions valoratives per deteriorament. 
 

Els béns compresos en l'immobilitzat intangible es valoren al preu d'adquisició. Se'n 
dedueixen les amortitzacions practicades, que s'estableixen sistemàticament d'acord amb la 
vida útil dels béns.  

2. Béns integrants del patrimoni cultural. 

No n’hi ha. 

3. Immobilitzat material. 
 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren al preu d'adquisició, que inclou, a 
més de l'import facturat pel venedor, totes les despeses addicionals que es produeixen fins 
a la posada dels béns en condicions de funcionament. Se'n dedueixen les amortitzacions 
practicades, que s'estableixen sistemàticament d'acord amb la vida útil dels béns. 
Capitalització d’interessos i diferències de canvi: no existeix capitalització d’interessos ni 
diferències de canvi relacionades amb aquestes partides de l’immobilitzat material. 
Comptabilització de costos d’ampliació, modernització i millores: els costos d’ampliació, 
modernització i millora es valoren al preu d’adquisició, se’ls dedueixen les amortitzacions 
practicades, les quals s’estableixen sistemàticament d’acord amb la vida útil dels béns. 
Determinació del cost dels treballs efectuats per l’entitat pel seu immobilitzat: no s’han 
realitzat treballs per l’entitat pel seu immobilitzat. 
No existeixen partides de l’immobilitzat material que figurin a l’actiu per una quantitat fixa. 
No s’han practicat actualitzacions de valor de l’immobilitzat material a l’empara de cap llei. 

 
4. Qualificació de terrenys i construccions. 

 
Els béns compresos es valoren al preu d'adquisició, que inclou, a més de totes aquelles 
instal·lacions i elements que tinguin caràcter de permanència, els honoraris facultatius del 
projecte i direcció d’obra. Se'n dedueixen les amortitzacions practicades, que s'estableixen 
sistemàticament d'acord amb la vida útil dels béns. La Institució no té terrenys ni 
construccions. 

 
5. Arrendaments; indicant els criteris de comptabilització de contractes d’arrendament financer 

i altres operacions de naturalesa similar. 
 
Els contractes d’arrendament financer es comptabilitzen aplicant els principis continguts al 
Pla de comptabilitat de les Fundacions i Associacions. 

 
6. Permutes; indicant el criteri seguit i la justificació de la seva aplicació, en particular, les 

circumstàncies que han portat a qualificar una permuta com de caràcter comercial. 
 
No n’hi ha. 

 
7. Actius financers i passius financers 
 

Els actius financers es valoren pel preu de la transacció. Figuren en el balanç per l'import 
lliurat, existint només a curt termini. Els interessos dels mateixos es registren d'acord amb 
el principi comptable de meritament. Els deutes figuren en el balanç pel seu valor de 
reemborsament, distingint a curt i llarg termini en funció que el venciment sigui inferior o 
superior a dotze mesos respectivament. La diferència entre el valor de reemborsament i la 
quantitat rebuda s'imputa anualment a resultats d'acord amb un criteri financer. 
L’associació no ha realitzat cap inversió en entitats del grup, atès que no pertany a cap 
grup. 



8. Existències. 
 
Les existències es valoren al preu de cost i de moment l’associació no en té. 
 

9. Impostos sobre beneficis. 
 
L’impost corrent corresponent a l’exercici es reconeix com un passiu en la mesura en què 
estigui pendent de pagament. En cas contrari, si la quantitat ja pagada, corresponent a 
l’exercici present i als anteriors, excedeix de l’impost corrent per aquest exercici, l’excés es 
reconeix com un actiu. 

 
10. Ingressos i despeses. 

 
Els ingressos i les despeses es reconeixen comptablement en funció de la seva data de 
meritació i no en base a la data de cobrament o pagament. 

 
11. Subvencions, donacions i llegats. 

 
Les subvencions d'explotació s'imputen íntegrament al resultat de l'exercici que es meriten. 
Les subvencions de capital s’imputen conforme es realitzen les despeses. 

 
12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

 
No n’hi ha. 

 
5. Immobilitzat material i intangible 
 
L’anàlisi del moviment durant l'exercici de les partides de l'actiu immobilitzat del balanç, 
exclosos els béns del patrimoni cultural, i de les seves corresponents amortitzacions 
acumulades i provisions, amb indicació del saldo inicial, les entrades, les sortides i el saldo 
final. 
 

Immobilitzat intangible 
Saldo 
inicial Entrades Reversió Augments/disminuc. Sortides 

Amortit-
zacions 

Saldo 
final 

Immobilitzat intangible 0,00 0,00

                

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 
 
 
Immobilitzat 
intangible 

Saldo 
inicial Entrades Reversió Augments/disminuc.

Sortides, 
baixes 

Amortitza-
cions 

Saldo 
final 

Mobiliari 445,00 -445,00 0,00

Instal·lacions tècniques 3.313,59 318,59 -467,93 3.164,25

Equips informàtics 5.240,87 684,86 -5.093,26 832,47

                

TOTAL 8.999,46 1.003,45 0,00 0,00 0,00 -6.006,19 3.996,72
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
L’entitat no té cap inversió immobiliària. 
 
7. Béns del patrimoni cultural 

L’entitat no té bens del patrimoni cultural. 
 



8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
L’associació contractà el 7 de juliol del 2012 un arrendament operatiu corresponent a la 
fotocopiadora que té al despatx. Per la qual cosa, les despeses corresponents a aquest 
arrendament s’han comptabilitzat com a despesa de l’exercici en què s’han meritat i s’han 
imputat al compte de resultats. Per tant, s’ha imputat com a despesa de l’exercici la quantitat de 
2.455,80 euros. No hi ha hagut quotes contingents ni quotes de subarrendament. 
 
El local de l’associació és de lloguer i les despeses corresponents a aquest arrendament s’han 
comptabilitzat com a despesa de l’exercici en què s’ha meritat i s’ha imputat al compte de 
resultats. Per tant, s’ha imputat com a despesa de l’exercici la quantitat de 2.920,44 euros 
corresponent al lloguer. No hi ha hagut quotes contingents ni quotes de subarrendament. 
 
9. Actius financers 
 
1. El valor en llibres dels actius financers, d’acord amb la norma de registre i valoració novena 

són. 
 

                 Classes 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius 
de deute 

Crèdits, derivats i 
altres 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 
Crèdits, derivats i altres 

Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1
Actius financers a cost 
amortitzat  
 

          91.051,60 58.732,00 91.051,60 58.732,00 

Actius financers 
mantinguts per a negociar 

              

Actius financers a cost               

Total           91.051,60 58.732,00 91.051,60 58.732,00

 
Només hi ha una categoria d’actius financers en l’entitat, és la d’actius financers a cost 
amortitzat que comprèn els crèdits per operacions de les activitats, que són aquells actius 
financers que s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic 
de l’entitat, i crèdits per la resta d’operacions, que són aquells actius financers que tot i no 
tractant-se d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat i 
els seus cobraments són de quantia determinada o determinable. És a dir, inclou els crèdits 
diferents del tràfic de l’entitat, els valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els 
dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els 
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons dotacionals, fons 
socials i fons especials.  
 
2. No hem aplicat comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament 

originades pel risc de crèdit. No hi ha instruments financers derivats. 
 
3. Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat pel cost, que equival al 

valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament 
atribuïbles. 

 
4. Entitats del grup, multigrup i associades: l’associació no forma part de cap altra entitat. 
 
5. Usuaris i altres deutors  

Saldo 
inicial Augments Disminucions

Saldo 
final 

Patrocinadors 32.070,00 81.430,20 -79.523,00 33.977,20 

Usuaris  120,00 0,00 0,00 120,00 

Altres deutors 2.160,00 11.001,27 -10.411,27 2.750,00 
Actius per impost corrent i altres crèdits 
amb les Administracions Públiques 24.382,00 91.014,00 -61.191,60 54.204,40 

TOTAL 58.732,00 183.445,47 -151.125,87 91.051,60 
 



6. Altre tipus d’informació 
No hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti els actius financers, com litigis, 
embargaments, etc. 
 
10. Passius financers 
 

 
Només hi ha una categoria de passius financers en l’entitat, és la de passius financers a cost 
amortitzat que comprèn els dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i 
altres creditors) i que s’han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de 
l’associació i dèbits per operacions no derivades de les activitats, que són aquells passius 
financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen en les activitats de 
l’associació. Aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu de 
la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Els préstecs i 
descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de costos 
directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el 
reemborsament i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de la 
meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu. Els creditors 
comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 
 
Deutes amb venciment a l’any següent del tancament de l’exercici. L’associació a 31 de 
desembre de 2014 té els deutes següents: 
  
Proveïdors a curt termini 22.700,10
Creditors a curt termini 43.150,94
Passius per impost corrent i altres deutes amb  
l'Administració Pública 5.815,36
TOTAL 71.666,40

 
L’associació té un préstec atorgat per un soci, l’import pendent de retornar a 31 de desembre 
del 2014 és de 18.000,00. No hi ha hagut cap impagament. 
 
11. Fons propis 
 

 
Saldo a 

31/12/2013 Altes Baixes
Saldo a 

31/12/2014 
Fons dotacionals 445,00 445,00 
Fons pendents de 
reemborsar 0,00   0,00 
TOTAL 445,00 445,00 

 
El patrimoni fundacional és format pel mobiliari i les instal·lacions, valorats en la quantitat de 
445,00 euros. 
 
No hi ha hagut desemborsaments pendents, ni aportacions no dineràries, ni aportacions 
rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors ni moviments corresponents a fons 
especials. 
 

                    Classes 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total Deutes amb 
entitats de 

crèdit 
Derivats 
Altres 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit 
Derivats 

Altres 

Ex n Ex 
n-1 

Ex n Ex n-1 Ex 
n 

Ex n-1 Ex n Ex n-1 Ex n Ex n-1

Passius financers a cost amortitzat   18.000,00 31.000,00   71.666,40 9.870,27 89.666,40 40.870,27 

Passius financers mantinguts per a 
negociar 

          

Total   18.000,00 31.000,00   71.666,40 9.870,27 89.666,40 40.870,27 



12. Subvencions, donacions i llegats 
 
 Les subvencions, donacions i llegats vinculats directament amb les activitats de l’associació durant l’any 

2014 han estat: 

 Subvencions oficials a les activitats  ...................................................................... 82.482,00 

 Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts ................................... -2.824,00 

 TOTAL ................................................................................................................... 79.658,00 

L’any 2014 hem renunciat a una subvenció del Departament de Cultura per import de 2.824,00 euros 
perquè no hem pogut realitzar l’activitat per la qual es va sol·licitar. 

L’any 2013 fou concedida una subvenció de capital per l’Ajuntament de Barcelona destinada a l’adquisició 
d’equipament informàtic. 

 

- Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo inicial i final, com 
també dels augments i les disminucions. 

Subvencions de capital 
   Saldo a 31/12/2013 Augments Disminucions Saldo a 31/12/2014 

Subv. capital  1.039,33  0,00  -208,20   831,13 
Total   1.039,33  0,00  -208,20   831,13 

 

Els augments es corresponen amb les subvencions concedides, la part d’aquestes subvencions 
traspassades en el compte de resultats és la corresponent a les despeses realitzades per part de 
l’associació en el projecte i la dotació a l’amortització de l’equipament. 

- Informació sobre l'origen de les subvencions, donacions i els llegats 

 SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS 

 Diputació de Barcelona .............................................................................. 29.440,00 

 Ajuntament de Barcelona ............................................................................. 2.000,00 

 Generalitat de Catalunya ........................................................................... 48.218,00 

 TOTAL ....................................................................................................... 79.658,00 

 

- Informació sobre el compliment i l’incompliment de les condicions associades a les subvencions, 
donacions i llegats. 

Les condicions associades a les subvencions han estat complides.  
 
- Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, donacions i llegats. 

Les subvencions rebudes que figuren a les partides corresponents del balanç de situació i compte de 
resultats, estan vinculades directament a l’activitat pròpia de l’associació. 
 

— Informació sobre l'origen de les subvencions, donacions i llegats, especificant si es reben del sector 
públic o del privat, i per a les primeres indicar l'ens que les concedeix, precisant, en tot cas, si n’és 
l'atorgant l'Administració estatal, autonòmica o local. 

 
El desglossament és el següent: 

Administració autonòmica:  

GdC, Departament de Cultura 3.418,00 

GdC, Departament de Benestar Social i Família 4.500,00 

GdC, Junta d’Herències 26.300,00 

GdC, Departament de Presidència 14.000,00 

Administració estatal  0,00 

Administració local i provincial 31.440,00 

TOTAL 79.658,00 



13. Situació fiscal 
 
Informació sobre la part d'ingressos i resultats que s’ha d'incorporar com a base imposable a 
l’efecte de l'impost sobre societats.  
 
Els ingressos i el resultat corresponent a l’activitat pròpia de l’associació són exempts de 
l’Impost sobre Societats, i aquests són per valor de 256.726,90 euros els ingressos i el resultat 
de l’exercici és de 7.225,28 €.  

Activitat pròpia de l’associació  7.225,28 
- Ingressos 256.726,90 
- Despeses 249.501,62 
Activitat no exempta de l’Impost de Societats  0,00 
- Ingressos financers 0,00 
- Despeses 0,00 
Resultat de l’exercici  7.225,28 

 
Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’exercici 
 

 Augments Disminucions 
Resultat comptable de l’exercici   7.225,28 
Diferències permanents 
- Resultats exempts 249.501,63 256.726,90 -7.225,28 
-Altres diferències    
Diferències temporals 
- Amb origen a l’exercici 
- Amb origen en altres exercicis 
Compensació de bases imp. negatives 
Base imposable (resultat fiscal)   0,00 
Activitat no exempta de l’Impost de Societats 

 
 
No hi ha la possibilitat de recuperació fiscal de crèdits per bases imposables negatives, ni 
l’aplicació d’incentius fiscals, ni provisions derivades de l’impost sobre beneficis, ni 
contingències de caràcter fiscal. No hi ha cap circumstància de caràcter substantiu en relació 
amb la situació fiscal. 
 
Altres tributs: no n’hi ha. 
 
14. Ingressos i despeses 
 
1. Import de les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat, amb 

indicació de l’import de cada partida del compte de resultats que afecta l’esmentat 
concepte. 

Les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern es troben recollides en 
l’apartat 2.b del compte de pèrdues i guanys amb el títol Despeses per col·laboracions i per 
l’exercici del càrrec de patró i enguany han estat de 0,00 euros. 

2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, Ajuts concedits i altres despeses, 
amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats. 

Enguany no s’ha concedit cap ajut. 

Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, Aprovisionaments.  

Les existències es valoren al preu de cost i de moment l’associació no en té. 

Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, Despeses de personal, amb 
distinció entre sous i salaris, aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues 
socials. 



 Les càrregues socials de l’any 2014 es distribueixen de la manera següent: 

 Sous i salaris .......................................................................... 37.820,47 

 Indemnitzacions ............................................................................... 0,00 

 Aportacions per a pensions ............................................................. 0,00 

 Seguretat social a càrrec de l’empresa .................................. 11.950,72 

 Altres càrregues socials ................................................................... 0,00 

 TOTAL .................................................................................... 49.771,19 
 

Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, Pèrdues, deteriorament i variació 
de les provisions per operacions de les activitats, amb distinció entre variació de provisions 
d'existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i 
variació de provisions per a altres operacions de les activitats. 
 
No hi ha hagut cap moviment enguany. 

 
3. L’import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no 

monetaris i serveis. 
 
No hi ha hagut cap moviment enguany. 

 
4. Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida Altres 

resultats. 
 
No hi ha hagut cap moviment enguany. 

 
5. Informació sobre: 
 

- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats a 
les quals es destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes. 

 
Durant l’any 2014 els ingressos de patrocinadors han estat els següents: 

 
 

COL.LABORADOR IMPORT 
Obra Social la Caixa 
Fundació Agrupació 
 

30.000,00 
1.200,00 

 

 TOTAL 31.200,00 
 
  Les condicions a què estan subjectes és que es destinin als projectes als quals són  
  concedits. 
 

- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades: 
 
L’entitat no ha realitzat cap transacció amb entitats del grup 
 

- Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de compres, 
vendes i serveis rebuts i prestats. 
 
L’associació no ha fet cap pagament en moneda estrangera, sempre a utilitzat l’euro. 

 
 
 
 



15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
1. Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional i sobre aquells 

que estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies, amb detall dels 
elements més significatius. 

Els béns que formen part de la dotació fundacional és format pel mobiliari i les 
instal·lacions, valorats en la quantitat 445,00 euros. 

En l’exercici 2014 no hi hagut alienació de béns i drets de l’entitat. 

2. Càlcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge 
legalment establert. Quan escaigui, presentació d'un pla aprovat per l'òrgan de govern per 
aplicar els recursos pendents de destinar. També quan escaigui, estat de compliment del 
pla aprovat per l'òrgan de govern en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents de 
compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent. 

Els ingressos de l'exercici han estat de 256.726,90 €, i el 70% d'aquest import és 
179.708,80 €. Les despeses realitzades durant l'any 2014 han estat de 249.501,62 €, import 
superior al 70% dels ingressos, per tant s'ha destinat a les finalitats fundacionals el 
percentatge legalment establert. 

3. Explicació detallada de les partides més significatives que l'entitat identifica amb el 
compliment directe de les finalitats. 

 
Pel que fa als ingressos i despeses es detallen a continuació en funció del projecte al qual són 
destinats i afectats: 
 

INGRESSOS 2014
Generals 48.577,06
Activitats 60.469,50
Viatges i sortides culturals 55.230,14
Orquestra Unesco Barcelona 92.450,20
TOTAL € 256.726,90

DESPESES 2014
Generals 56.132,30
Activitats 48.674,14
Viatges i sortides 50.075,22
Orquestra Unesco Barcelona 94.619,96
TOTAL € 249.501,62

 
16. Operacions amb parts vinculades 
 
1. No hi ha hagut operacions amb parts vinculades dels següents tipus: vendes i compres 

d’actius corrents i no corrents, prestació i recepció de serveis, contractes d’arrendament 
financer, transferències de recerca i desenvolupament, acords sobre llicències, acords de 
finançament, interessos, dividends, garanties, avals, indemnitzacions, aportacions a plans 
de pensions i assegurances de vida, compromisos per opcions de compra, acord de 
repartiment de costos, de gestió de tresoreria o de condonació de deutes. 

 
2. No hi ha hagut sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de 

l’exercici pel personal d’alta direcció i pels membres de l’òrgan de govern. Tampoc hi ha 
hagut bestretes i crèdits concedits al personal d’alta direcció i als membres de l’òrgan de 
govern. 

 



17. Altra informació 
 
1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i 

desglossat per sexes. 

   L’associació ha tingut dues persones contractades durant tot l’any: 

Categoria Homes Dones 
Grup 3 0 1 
Auxiliar  1 
   

A més l’associació ha contractat temporalment a una persona: 

Categoria Homes Dones 
Auxiliar  1  

 

2. Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista 
legalment per a la seva inscripció en el registre corresponent. 

La Junta Directiva dels Amics de la Unesco de Barcelona és formada des del 19 de març 
del 2014 per: 

 
Rosa Bruguera i Bellmunt, presidenta 
Eladi Crehuet i Serra, vicepresident 
Emili Sanz i Hernández, secretari 
Manel Camós i Grau, tresorer 
Alexandra Cervera i Mariné, vocal  
Monica Enrich i Massana, vocal 
Josep Martí i Vallverdú, vocal 
Griselda Ramos i González, vocal 
Joaquim Sardà i Mariné, vocal 
Ramon Vilar i Herms, vocal 
 

3. Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència 
econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització i estat de compliment de les 
resolucions corresponents. 

No s’ha sol·licitat cap autorització al Protectorat durant l’any 2014 per cap actuació. 

4. Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a 
aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal 
assenyalar les limitacions de disponibilitat existents. 
 
No n’hi ha. 

 
5. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament que no 

afectin els comptes anuals en la data de tancament, però el coneixement dels quals sigui 
útil per a l'usuari dels estats financers. 

No n’hi ha. 

6. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels 
comptes anuals que afectin l'aplicació del principi d'entitat en funcionament. 

No n’hi ha. 

7. Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria que ajudi a 
justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de 
l’entitat. 



No n’hi ha. 

18. Informació segmentada 
Activitat 1     
Generals 
de 
l'Associació

Activitat 2  
Activitats 

Activitat 3  
Viatges i 
sortides 

Activitat 4  
Orquestra 
Unesco 
Barcelona TOTAL 

INGRESSOS           
Quotes d'usuaris i afilats 22.068,00     575,00 22.643,00
Ingressos per serveis 
diversos   4.111,50 55.230,14 63.675,20 123.016,84
Ingressos de patrocinadors   30.000,00   1.200,00 31.200,00
Subvencions oficials 26.300,00 26.358,00   27.000,00 79.658,00
Donacions         0,00
Subvencions traspassades 
exercici 208,20       208,20
Reintegrament de 
subvencions         0,00
Altres ingressos         0,00
Ingressos financers 0,86       0,86
Ingressos de l'activitat 
econòmica         0,00
Ingressos extraordinaris         0,00
TOTAL 48.577,06 60.469,50 55.230,14 92.450,20 256.726,90
            
DESPESES D´ACTIVITAT           
Publicacions       482,79 482,79
Ajuts monetaris         0,00
Sous i salaris 18.732,19 31.039,00     49.771,19
Seguretat social         0,00
Dotacions per a amort. 
immobilitzat  549,54       549,54
Altres despeses 
d'explotació 36.850,57 17.635,14 50.075,22 94.137,17 198.698,10
Despeses financeres         0,00
Impost de societats         0,00
TOTAL 56.132,30 48.674,14 50.075,22 94.619,96 249.501,62
            
DISTRIBUCIÓ DE           
DESPESES COMUNS           
            
            

TOTAL INGRESSOS 
MENYS DESPESES -7.555,24 11.795,36 5.154,92 -2.169,76 7.225,28
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