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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.
A la nostra entitat no existeix discriminació de cap tipus
i vetllem en tot moment per la igualtat de gènere en les
nostres activitats, funcionament intern, pressa de decisions i
participació.
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LA NOSTRA ENTITAT
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.
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.

"Una
trajectòria
reconeguda
per les
institucions."

Creu de Sant Jordi

Medalla d’Honor
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Entitat d’Utilitat Pública

AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA MEMÒRIA 2016

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 14 d’abril de 2016 i és constituïda
per:

Presidenta:

Rosa Bruguera

Vicepresidenta:

Mònica Enrich

Secretari:

Emili Sanz

Tresorer:

Manel Camós

Vocals:

Montserrat Agustí
Rosa Maria Pujol
Josep M. Lloveras
Pep Martí
Joaquim Sardà
Ramon Vilar

HAN PRESIDIT AUB:
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1960 - 1965

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

Sr. Josep Samaranch

2010 - 2011

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 2016 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
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225

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 2016 que al mes de desembre era
de dos-cents noranta-nou 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.
Aquest augment del nombre de socis és un repte
que tots plegats hem d’assumir.

El voluntariat

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

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.
A l’acabar l’any comptàvem amb 71 voluntaris
actius col·laborant a les diferents àrees de l’entitat,
amb un lleuger increment respecte l’any anterior que
desitgem que continuï.
Com a cloenda de les activitats del curs, es va
celebrar al juny un sopar de voluntaris al pati de la
seu, que va comptar amb una gran assistència.
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LA NOSTRA ACTIVITAT
"La cultura com
a trobada."

Connecta amb…
Espais de diàleg, convivència, respecte.
2016 ha estat el tercer 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.

… Nàpols i Pompeia
• Conferència: Nàpols i la Campània: de la corona d’Aragó als Regne de Nàpols-dos Sicílies, Rafael
Mateos Ayza, 19 de gener de 2016.
• Conferència: Pompeia i Herculà, Isabel Rodà de Llanza, 21 de gener de 2016.
• Cinema: Viaggio in Italia, Roberto Rosellini, 25 de gener de 2016.
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C O N N E C TA

AMB….

…Namíbia
Dia Internacional de la Llengua Materna
Dia Internacional de les víctimes de l’Holocaust.
• Els deportats republicans en els camps
nazis, Rosa Toran, 1 de febrer de 2016.
• Namíbia, una diversitat per conèixer, Joan
Manuel Cabezas, 8 de febrer de 2016.
• Cinema: El fin de los grandes felinos (2013),
Jordi Llompart, 11 de febrer de 2016.
• Els animals o les persones? Reflexions sobre
la conservació de la fauna salvatge a
Namíbia, Eduard Gargallo, 15 de febrer.
• Tertúlia literària: Quaderns de viatge,
Namíbia, Ana Moya i Vicenç Villatoro, 24 de
febrer de 2016.
• TOC de música: La música com a llengua
materna universal, Music Express Art,
Alejandra Villar, 26 de febrer de 2016.
• Namíbia: entre la diversitat cultural i la
construcció nacional, Eduard Gargallo, 22 de
febrer de 2016.
• Exposició Certamen Literari Escolar en
Llengües d’Origen, del 4 al 26 de febrer de
2016.
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C O N N E C TA
... Dona i aigua
• Inauguració de l’exposició Dones d’Aigua
d’Eulàlia Sellarés, 3 de març de 2016.
• El repte de ser dona i musulmana avui,
Mercè Amor, 7 de març de 2016.
• Espectacle: Un collaret de contes, Laura
Cuervo amb col·laboració d’Isaura Ferrer, 10
de febrer de 2016.
• L’Ebre, un riu multicultural, Margarida
Genera, 14 de març de 2016.
• Mostra de curtmetratges We Art Water Film
Festival, Carlos Garriga, 17 de març de
2016.
• TOC de teatre amb visió de dona: Projecte
Vaca, associació de creadores escèniques,
Mercè Espelleta, 31 de març de 2016.
• Exposició: Dones d’Aigua, Eulàlia Sellarés
(Lali Lalia), del 3 al 31 de març de 2016.
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AMB….
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C O N N E C TA

AMB….

... Barcelona, ciutat literària
Festa inauguració del mes, 4 d’abril de 2016
Presentació a càrrec de Rosa Bruguera, presidenta d’Amics de la Unesco de Barcelona, i Antoni
Daura, president del Gremi de Llibreters de Barcelona.
• Barcelona, ciutat literària UNESCO, a càrrec de
Joana Alba-Cercós, 7 d’abril de 2016.
• Presentació literària: En los confines de
Hibernia, David Revelles, 11 d’abril de 2016.
• Lectures i música (acte commemoratiu del 50è
aniversari de la mort de Flann O’Brien), Hèctor
Arnau, Sònia Ezquerra i Macnas Parade, 14
d’abril de 2016.
• Barcelona, com escenari de novel·la negra,
Anna M. Villalonga, 18 d’abril de 2016.
• Barcelona, ciutat literària o ciutat de
literatura?, Carles Carreras, 25 d’abril.
• TOC de música: El Jazz: un sentiment,
MatizzBand, 29 d’abril de 2016.
• Sortida cultural: “La verdad sobre el caso
Savolta”. O la Barcelona de la Gran Guerra:
sexe, drogues i jazz, David Revelles, 30 d’abril
de 2016.
• Exposició: La Barcelona més literària, g de
Llibreters de Barcelona, del 4 al 29 d’abril de
2016.
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C O N N E C TA

AMB….

…Sèrbia i Kosovo
Festa inauguració del mes, 5 de maig de 2016. Presentació a càrrec de Rosa Bruguera,
presidenta d’Amics de la Unesco de Barcelona, de les jornades del mes i de l’exposició del
col·lectiu d’artistes Promou el teu art.
• Patrimoni de la Humanitat a Sèrbia: el
recòndit bagatge cultural de l’altra Europa,
Marija Djurdjević, 9 de maig de 2016.
• Art i espiritualitat a Kosovo: la bellesa del
patrimoni bizantí-eslau i la seva aportació a la
identitat cultural europea, Marija Djurdjević,
12 de maig de 2016.
• I ara què? Vuit anys de la independència de
Kosovo, Igor Bogdanovic, 23 de maig de
2016.
• TOC de música: Balkalunya, 27 de maig.
• Exposició del col·lectiu Promou el teu art:
Carmen Bárcena, Sara Tomas, Ángela Mit,
Luis Miguel Baquero, Pilar López, Eloy Añez,
Pedro Atoche, Vanessa Atoche, Sabina Webb,
Mercedes Pascual, Pako Barragán, Carmen
Gil, Montse Merino, Isabel Monfort, Roser
Cuellar, Manoli Tapias. Del 5 al 31 de maig de
2016.
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Patrimonis arqueològics de la Humanitat
Curs trimestral que promou i divulga enclavaments d’extraordinari interès arqueològic assignats
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A càrrec de Victòria Medina Fernando, arqueòloga per la
Universitat de Barcelona. Amb col·laboració de TRÒPIC DE CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i
Cultural.
−

La UNESCO i el Patrimoni Mundial de la Humanitat, 5 d’abril de 2016.

−

Parc Nacional de Mesa Verde (EUA), 12 d’abril de 2016.

−

Parc Nacional de Rapa Nui (Xile), 19 d’abril de 2016.

−

Lloc arqueològic de Volúbilis (Marroc), 26 d’abril de 2016.

−

La “Stavkirke” de Urnes (Noruega), 3 de maig de 2016.

−

Lloc arqueològic a Delfos (Grècia), 10 de maig de 2016.

−

Parc Nacional de Kakadu (Austràlia), 17 de maig de 2016.

−

Els Trulli d’Alberobello (Itàlia), 24 maig de 2016.

−

Sota el regne de Siam: les runes d’Ayutthaya (Tailàndia), 31 de maig de 2016.

−

Zona arqueològica de Chan Chan (Perú), 7 de juny de 2016.

−

La UNESCO i el Patrimoni Mundial de la Humanitat, 27 de setembre de 2016.

−

Esglésies excavades a la roca de Lalibela (Etiòpia), 4 d’octubre de 2016.

−

Antiga ciutat de Sigiriya (Sri Lanka), 11 d’octubre de 2016.

−

Santuari històric del Machu Picchu (Perú), 18 d’octubre de 2016.

−

Stonehenge, Avebury i llocs annexos (Anglaterra), 25 d’octubre de 2016.

−

Grutes de Mogao (Xina), 8 de novembre de 2016.

−

Parque Nacional de la Sierra de Capivara (Brasil), 15 de novembre de 2016.

−

Llocs Gusuku i béns cultural associats al regne de Ryukyu (Japó), 22 de novembre de 2016.

−

Zona arqueològica de la Sierra de Atapuerca (Burgos), 29 de novembre de 2016.

−

Necròpolis etrusques de Cerveteri i Tarquinia (Itàlia), 13 de desembre de 2016.
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Arqueologia i la ruta de les espècies
Curs divulgatiu dedicat a complementar el coneixement de l’ús de les espècies en el passat a
través de l’arqueologia. A càrrec de Victòria Medina Fernando, arqueòloga per la Universitat de
Barcelona, i amb col·laboració de TRÒPIC DE CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i Cultural.
−

Espècies, especias, spices. Concepte i classificació, 26 de setembre de 2016.

−

No només sal. Espècies que canviaren el món, 3 d’octubre de 2016.

−

Comerç i ús a l’antiguitat. Una mirada des de l’arqueologia, 10 d’octubre de 2016.

−

Grècia i Roma. Més enllà de la Via Salaria, 17 d’octubre de 2016.

−

Obrint nous camins: dels mercaders àrabs a la Ruta de les Espècies, 24 d’octubre de 2016.

−

L’art de l’especieria (o apotecaria) a l’Edat Mitjana, 7 de novembre de 2016.

−

Maluku Islands. El secret de l’illa de les espècies, 14 de novembre de 2016.

−

Viatges d’exploració a les Índies. A la recerca de nous productes, 21 de novembre de 2016.

−

La descoberta del Nou Món: el jardí de la temptació, 28 de novembre de 2016.

ConsCiència
Aquest projecte es va iniciar durant el 2016 amb l’objectiu de parlar de temes científics de forma
amena i entenedora per fer entendre la ciència a la nostra vida quotidiana.
−

Ciència a l’Antàrtida. El dia a dia d’una expedició sota zero, Jordi Felipe Álvarez, 27 d’abril de 2016.

−

La realitat sobre els transgènics, Elisabet Claveria, 25 de maig de 2016.

−

Productes ecològics, Carmen Callizo, 21 de setembre de 2016.

−

Superilles. Urbanisme ecològic a baix cost, Salvador Rueda, 23 de novembre de 2016.

Vigència de la maçoneria a la nostra societat
−

La maçoneria femenina, Patrícia Planas, 6 d’octubre de 2016.

−

La maçoneria mixta, Joan-Francesc Pont, 20 d’octubre de 2016.

−

Presència de la francmaçoneria en l’arquitectura de la ciutat de Barcelona, Xavier Casinos, 27 d’octubre
de 2016.
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Converses històriques
Curs monogràfic per entendre les claus polítiques, econòmiques i socials dels principals esdeveniments
històrics de l’actualitat mundial. A càrrec de Rafael Mateos, doctor en Història Contemporània per la UB.
En col·laboració amb l’Associació Cultural Història de Catalunya (HISCAT).
− La nova Índia, 26 de gener de 2016.
− El Sàhara Occidental, una història oblidada, 2 de febrer de 2016.
− La formació dels regnes hispànics, 9 de febrer de 2016
− Canadà, una potència blanda?, 16 de febrer de 2016.
− Mongòlia: la fi del nomadisme?, 23 de febrer de 2016.
− 1888-1929. La Barcelona de les Expos, 1 de març de 2016.
− Guatemala: del genocidi a la il·lusió, 8 de març de 2016.
− Escòcia: passat i futur, 15 de març de 2016.
− Portugal, un veí desconegut, 19 d’abril de 2016.
− La situació a Líbia, 26 d’abril de 2016.
− Evolució de la façana marítima de Barcelona, 3 de maig de 2016.
− Iran, la nova potència, 10 de maig de 2016.
− Història del genocidi armeni, 17 de maig de 2016.
− Passat i futur d’Aràbia Saudita, 31 de maig de 2016.
− De Jruschov a Putin, 7 de juny de 2016.
− Guinea Equatorial, la nació més rica de l’Àfrica?, 14 de juny de 2016.
− Japó al segle XXI, 4 d’octubre de 2016.
− Les eleccions als EUA, 11 d’octubre de 2016.
− La guerra civil al Iemen, 18 d’octubre de 2016.
− Escòcia: passat i futur, 25 d’octubre de 2016.
− Argentina dels Kirchner a Macri, 8 de novembre de 2016.

Redescobrint Barcelona
−

Ave Barcino, els orígens de la ciutat romana i l’ampliació medieval, David González, 28 de juny de
2016.

−

Les mentides del barri gòtic, itinerari a càrrec de David González, 29 de juny de 2016.

−

Ambició, sexe i poder a la Barcelona medieval, itinerari a càrrec de David González, 30 de juny de
2016.

−

Raó, passió i negoci: la construcció de l’Eixample, Rafael Mateos, 5 de juliol de 2016.

−

Les classes benestants: el marquès de Llupià i el Parc del laberint, itinerari a càrrec de Rafael
Mateos, 6 de juliol de 2016.
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CERTAMEN LITERARI

“La llengua, la
nostra identitat”

XII Certamen Literari Escolar en Llengües
d'Origen
El reconeixement de totes les llengües...
El XII Certamen Literari va ser tot un èxit de participació. S’hi van inscriure 56 escoles i hi van
participar 606 alumnes, 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.
El lliurament de premis del XII Certamen Literari es va celebrar a l'Espai Endesa l’1 de juny de
2016. Vam comptar amb l’assistència de més de 280 persones entre alumnes, familiars i mestres, i
amb la presència de la Sra. Isabel Buesa Gambau, directora general d'Endesa, el Sr. Daniel Arasa i
Favà, assagista i periodista, la Sra. Berta Muelas Tudó, de la Fundació "la Caixa" i la Sra. Rosa
Bruguera i Bellmunt, presidenta d'Amics de la Unesco de Barcelona.
L’acte va ser conduït i amenitzat pel Màgic Pablo.

56
CENTRES

606
ALUMNES

16

23
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CERTAMEN LITERARI

“Un certamen per la pau i la convivència”
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XARXA MUSICAL
“Tot
plegat, un
conjunt
de
cançons

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 11 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 els mesos de gener a juny es varen fer tallers en diverses ciutats (Barcelona, Girona,
Lleida, Reus, Tarragona, Vic) on es va oferir un repertori de cançons tradicionals i actuals als
professors.

Més de
500
centres han
participat al llarg
dels 11 anys de
la Xarxa

Durant els mesos de setembre a desembre es va
preparar una activitat especial: la participació en el
disc de «La Marató de TV3»: després de l’assaig de la
cançó Sense tu amb la cantant Sole Giménez, es va
gravar al Teatre Principal de Sabadell, el 12 d’octubre.
David Gómez, director del Cor de Professors/es de
Música i Montserrat Figuera, directora del projecte, varen participar al novembre a la roda de
premsa de presentació del disc a TV3 i deu mestres del Cor varen acompanyar la cantant Sole
Giménez en l’actuació durant el programa de «La Marató de TV3», el 18 de desembre de 2016.
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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:
• Concert solidari amb la Coral Preludi d’Amics de la Unesco de Barcelona dins el XXII Cicle de
música organitzat per l’entitat “Per un altre cor cremat de la ciutat”, parròquia de Santa Maria
del Remei de Barcelona, 30 de gener de 2016.
• Presentació de la cantata La rebel·lió a la cuina, 22 d’abril de 2016.
• Participació al Dia de l’amic, 20 de maig de 2016.
• Concert de final de curs a la seu d’Amics de la Unesco de Barcelona, 17 de juny de 2016.
• Participació al Dia de l’amic, 11 de novembre de 2016.
• Concert de Nadal, seu d’Amics de la Unesco de Barcelona, 16 de desembre de 2016.
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CORAL PRELUDI
"La música i
el cant ens
uneix."

Coral d’adults
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.
CONCERTS:
• Concert de Nadal a la parròquia del Sant Àngel d’Hostafrancs (Barcelona), 10 de gener de 2016.
• Concert solidari amb la Coral Tessel·la dins el XXII Cicle de música organitzat per l’entitat “Per un altre cor
cremat de la ciutat”, parròquia de Santa Maria del Remei de Barcelona, 30 de gener de 2016.
• Concert conjunt als Divendres Corals de la FCEC, església de la Mare de Déu de l’Esperança, 26 de febrer
de 2016.
• Viatge a Andorra i la Seu d’Urgell (13 al 16 de maig de 2016). Missa i concert a la parròquia de Sant Esteve
d’Andorra la Vella, 14 de maig de 2016.
• Actuació a la Graduació de l’Escola de Turisme de la Universitat de Girona, 16 de juny de 2016.
• Actuació a la graduació de l’Escola d’Infermeria Gimbernat (UAB), 5 de juliol de 2016.
• Actuació a la graduació de l’Escola de Fisioteràpia Gimbernat (UAB), 6 de juliol de 2016.
• Participació a la cantada coral de les festes de la Mercè de Barcelona, 24 de setembre de 2016.
• Concert del 30è aniversari de la Coral Preludi, parròquia Sant Vicenç de Paül i Sant Sever de Barcelona, 19
de novembre de 2016. Amb la participació dels solistes de l’Orquestra Amics UNESCO Barcelona.
• Concert benèfic per a l’Obra de la Mare de Déu de Fàtima, parròquia de Sant Isidor de Barcelona, 16 de
desembre de 2016.
• Concert de Nadal a la residència Las Acacias de Barcelona, 17 de desembre.
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ORQUESTRA AUB
“La música al
servei de la
societat”

Dirigida per Gonçal Comellas, 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.
Durant el 2016 es va organitzar el cicle Música contra la pobresa infantil, de 24 concerts
solidaris en diferents localitats catalanes en benefici de Càritas Diocesanes de Catalunya,.
CONCERTS:
−

Concert a la Catedral de Tortosa en col·laboració amb l’Ajunt. i el Bisbat de Tortosa, 3 de gener.

−

Rèquiem de Mozart, Sant Esteve de Granollers, 6 de març de 2016.

−

Concerts per a orgue de Haendel, Sant Domènec de Vic, 12 de març de 2016.

−

Rèquiem de Mozart, Catedral Sant Esperit de Terrassa, 18 de març de 2016.

−

Rèquiem de Mozart, Sant Fèlix de Sabadell, 19 de març 2016.

−

Cors i àries de les Passions de Bach, Sant Pere de Berga, 25 de març de 2016.

−

Concerts per a orgue i orquestra de Haendel, Basílica de Montserrat, 2 d’abril de 2016.

−

Concerts de Brandenburg de J.S. Bach, Monestir de Sant Cugat, 15 d’abril de 2016.

−

Rèquiem de Mozart, Prioral de Sant Pere de Reus, 16 d’abril de 2016.

−

Concert a Santes Creus, 16 de juliol de 2016.

−

Concert a Arenys de Munt, 5 d’agost de 2016.

−

Concert al Santuari Mijaran de Vielha, 6 d’agost de 2016.

−

Concert a la Catedral de la Seu d’Urgell, 7 d’agost de 2016.

−

Concert a Sant Pere de Ripoll, 13 d’agost de 2016.

−

Concert a Sant Jaume de Tivissa, 20 d’agost de 2016.

−

Concert al Teatre Kursaal (Manresa), 2 d’octubre de 2016.

−

Rèquiem de Mozart, església parroquial de Cardona, 12 d’octubre de 2016.

−

Concert a l’església de Sant Pere de Besalú, 30 d’octubre de 2016.

−

Concert a l’Auditori Toldrà de Vilanova, 13 de novembre de 2016.

−

Concert a Santa Maria del Mar de Barcelona, 25 de novembre de 2016.

−

Concert a la Catedral de Sant Feliu, 17 de desembre de 2016.

−

Concert al Teatre el Jardí de Figueres, 18 de desembre de 2016.

−

Quintets de Mozart i Schubert, Ateneu barcelonès de Barcelona, 23 de desembre.

Els solistes de l’Orquestra van participar en el concert 30è aniversari de la Coral Preludi d’AUB,
celebrat a la parròquia Sant Vicenç de Paül de Barcelona, el 19 de novembre.
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V I A T G E R S
Conèixer i viure els Patrimonis Unesco
VIATGES ALS PATRIMONIS DE LA HUMANITAT UNESCO:

−

Pompeia i Nàpols, del 15 al 19 de març
de 2016.

−

Namíbia, del 20 de març a l’1 d’abril de
2016.

−

La Provença i el Delfinat, del 12 al 16
de maig de 2016.

−

Irlanda, de l’11 al 18 de juliol de 2016.

−

Sèrbia i Kosovo, del 2 al 14 d’agost de
2016.

−

Austràlia, del 29 d’octubre al 16 de
novembre de 2016.

−

Creuer fluvial per París, del 4 al 7 de novembre de 2016.

−

Illes Reunió i Maurici, 29 de desembre de 2016 i 8 de gener de 2017.

−

Sortida cultural i musical a Montserrat, 2 d’abril de 2016. Concert solidari Orquestra
Amics UNESCO Barcelona.

−

Sortida cultural a Reus, 5 de març de 2016.

I el darrer dimarts de cada mes, compartim un dinar amb tots els viatgers per a
intercanviar experiències, anècdotes, fotografies…

En col·laboració amb:

"El patrimoni, llegat que
rebem i transmeten."
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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.
−

Establiments històrics barcelonins, 23 de gener de 2016.

−

Sant Pere i santa Caterina, dos barris fora muralles, 21 de febrer de 2016.

−

El Parc de la Ciutadella, 17 d’abril de 2016.

−

Les segones places de Gràcia, 15 de maig de 2016.

−

El passeig de Gràcia, 18 de juny de 2016.AUB en ruta

AUB en ruta
Aquesta proposta d’Amics de la Unesco de Barcelona comença el 2016 amb l’objectiu de difondre
la cultura del món que es troba a Barcelona així com aquells aspectes culturals o històrics propis
de la Barcelona que ens envolta dia a dia.
− El Jardí Botànic Històric de Barcelona: un lloc per descobrir, un lloc per gaudir, Lourdes
Roca, biòloga i guia especialitzada, 9 d’octubre de 2016.
− El bressol de la Humanitat. Les nostres primeres passes, Victoria Medina, arqueòloga, 12
de novembre de 2016.
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ALTRES ACTIVITATS
"Conèixer el
passat per
entendre el
present."

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.
• Un film (3000 metres), Víctor Català, 20 de gener de 2016.
• Mirall trencat, Mercè Rodoreda, 17 de febrer de 2016.
• Poema de la rosa als llavis, Joan Salvat-Papasseit, 16 de març de 2016.
• La verdad sobre el caso Savolta, Eduardo Mendoza, 15 d’abril de 2016.
• Joana E., M. Antònia Oliver, 18 de maig de 2016.

Cicle Literatura i llenguatges artístics
• La dama de les camèlies, Alexandre Dumas (fill) / La Traviata, Giuseppe Verdi, 5 d’octubre.
• Anna Karènina, 9 de novembre de 2016.
• L’Infern, Dante Alighieri / El petó, August Rodin, 14 de desembre de 2016.

Tallers de Conversa
• CATALÀ: a càrrec d’Inma Gaeta. Els divendres, d’octubre a desembre de 2016.
• ALEMANY: a càrrec de Dolors Robusté. Els dimarts de gener a juny de 2016.
• ANGLÈS: a càrrec d’Àngel Torres. Els dimarts de febrer a abril de 2016.

Taller tot un món de roses
De Sant Jordi al roserar del Parc Cervantes de Barcelona

Taller monogràfic dedicat al món de la rosa i la seva història natural a través d’una mirada
interdisciplinar i sorprenent a càrrec de Victòria Medina i Lourdes Roca de TROPIC DE
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i Cultural.
• Sessió formativa, 13 de maig de 2016 i visita al roserar del Parc Cervantes de Barcelona, 14
de maig de 2016.
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ALTRES ACTIVITATS
Cinema entre amics
...i presentació a càrrec d’Alfonso Outeiriño.
• Un condenado se ha escapado, Robert Bresson, 14 de gener de 2016.
• Al azar, Baltasar, Robert Bresson, 28 de gener de 2016.
• Operación Cicerón (1952), Joseph L. Mankiewicz, 11 de febrer de 2016.
• Julio César (1953), Joseph L. Mankiewicz, 25 de febrer de 2016.
• Ordet (1955), Karl Theodor Dreyer, 10 de març de 2016.
• L’estiu amb Mònica (1953), Ingmar Bergman, 14 d’abril de 2016.
• Temps moderns (1936), Charlie Chaplin, 28 d’abril de 2016.

Activitats diverses….
Curs Catalunya, l'Estat i la mediterrània
Col·laboració d’Amics de la Unesco de Barcelona amb la Universitat Catalana d’Estiu.
• Catalunya, Piamont d'Espanya?, per Giovanni C. Cattini, 25 de febrer de 2016.
• Un país ric en associacionisme, per Carles Santacana, 21 d'abril de 2016.

Curs personatges retrobats
Col·laboració d’Amics de la Unesco de Barcelona amb Sàpiens, Universitat Catalana d’Estiu i el
Museu d’Història de Catalunya.
• Arsenda d’Àger, una dama catalana del segle XI, Marta Sancho, 6 d’abril de 2016.
• Sança Ximenis de Cabrera, una dona defensant els seus drets en el segle XV, Teresa
13 d’abril de 2016.
• L’infant Enric, comte d’Empúries. Una vida a l’ombra de Ferran II, 20 d’abril de 2016.
• El comte de Santa Coloma, virrei de Catalunya el 1640, Valentí Gual, 27 d’abril de 2016.

Xerrada
• El dret a morir dignament, un dret humà, Isabel Alonso Dávila, 16 de novembre de 2016.
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COMUNICACIÓ
Web
Durant el 2016 les àrees més visitades del web varen ser: Calendari, Certamen i Viatges.

9.746

36.453

15.300

USUARIS
(62% NOUS)

VISITES
PÀGINES

SESSIONS

A finals d’any es va endegar un procés de renovació del web. Inicialment es va centrar en:
• Reestructuració de la pàgina d’inici.
• Actualització de la pàgina de socis.
• Creació de la secció:"el correu de la UNESCO”.
• Creació de la secció: vídeos youtube.

Xarxes socials
La difusió a xarxes de l’activitat de l’Entitat va continuar durant el 2016 l’estratègia de
continguts iniciada el 2015 amb un increment de seguidors a les xarxes socials utilitzades
(Facebook, Twitter i LinkedIn).
Els continguts publicats estaven vinculats a les activitats d’Amics de la Unesco de Barcelona
(conferències, tallers, viatges, sortides culturals, exposicions...); notícies provinents de l’àmbit de
la UNESCO i notícies d’altres associacions que es va considerar que podien interessar els nostres
seguidors.
Les publicacions es van fer periòdicament amb l’objectiu d’incrementar la interacció, la
fidelització i la creació de comunitat amb els seguidors i persones afins a l’entitat.

2.046

1.339

771

SEGUIDORS
FACEBOOK

SEGUIDORS
TWITTER

SEGUIDORS
LINKEDIN

26

AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA MEMÒRIA 2016

Aquests són alguns dels exemples de les activitats de l’entitat publicades a les nostres
xarxes socials:
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COMUNICACIÓ
Presència de l’entitat als mitjans i a la xarxa
Les activitats de l’entitat tenen ressò als mitjans i cada un dels projectes a les seves xarxes
corresponents, com és el cas del Certamen literari escolar que te un gran ressò a la xarxa
educativa a través dels propis centres participants. Alguns exemples:
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COMUNICACIÓ
Altra difusió
En continu creixement….
El 2016 vàrem reprendre la tramesa mensual d’un Butlletí digital amb la informació de les
activitats de l’entitat.
A l’inici del curs 2016-2017 vàrem estrenar l’edició d’una nova agenda mensual en suport
paper.

Nou logotip
Durant el 2016 es va renovar el logotip de l’entitat per adequar-lo a les pautes marcades
per la UNESCO. A banda de la versió institucional completa, presenta també la versió reduïda
del cercle blau i es van implantant altres versions adaptades a les diferents àrees de l’entitat.
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PA R T I C I PA C I Ó
“Cercant
sinergies”

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 forma part de 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, tant des de l’àmbit intern de l’organització com col·lectivament.
AUB és membre del Consell Promotor de Barcelona Ciutat de la
Literatura. Al 2015 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). La seu d’AUB acull les reunions de Junta de la
FCACU.
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
2016
Ingressos
Despeses
Resultat

85.717,27 €
93.548,03 €
-7.830,76 €

INGRESSOS DE L'ANY 2016
Aportacions públiques

27.350,77 €

31,91 %

Generalitat de Catalunya

19.200,00 €

Ajuntament de Barcelona

1.470,77 €

Diputació de Barcelona

6.680,00 €

Obra social La Caixa

20.000,00 €

23,33 %

Ingressos propis

38.366,50 €

44,76 %

20.755,50 €

Quotes de socis
Viatges i sortides culturals

8.670,00 €

Coral Tessel·la

2.250,00 €

Activitats i conferències

6.691,00 €

TOTAL D'INGRESSOS

85.717,27 €

Ingressos 2016

Ingressos propis
44.76%

Aportacions
públiques
31.91%
Obra social La
Caixa
23.33%

Serveis exteriors
11.43%

Despeses de la
seu
18.94%
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Despeses
generals
9.21%

Despeses 2016

Cost del
personal
45.41%

Despeses
directes de les
ac-vitats
15.01%
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C O M P T E S
ANUALS
DESPESES DE L'ANY 2016
Activitats, cursos i cicles

890,98 €

Connecta

4.297,14 €

Activitats escolars

944,14 €

Xarxa Musical

727,06 €

Coral Tesel.la

3.969,10 €

Llibre

3.213,70 €

Total despeses directes de les activitats

14.042,12 €

Personal

32.435,94 €

Seguretat Social

10.042,82 €

42.478,76 €

Total remuneracions del personal
Lloguer i despeses de comunitat

7.199,28 €

Subministraments (aigua, electricitat i gas)

2.763,18 €

Reparacions i manteniment de la seu

1.030,66 €

Neteja

2.844,41 €

Assegurances

1.348,54 €

Telèfon i internet

2.532,53 €

17.718,60 €

Total despeses de la seu
Serveis comptables i laborals

4.356,00 €

Serveis de gestió de subvencions

3.460,60 €

Serveis informàtics

2.873,38 €

10.689,98 €

Total serveis exteriors
Correus i missatgers

15,01 %

45,41 %

18,94 %

11,43 %

522,94 €

Activitats voluntaris

1.176,47 €

Fotocopiadora (lísing i lectura de còpies)

3.444,38 €

Material fungible

1.703,29 €

Serveis bancaris

1.046,69 €

Amortització de l'immobilitzat

724,80 €

8.618,57 €

Total despeses generals

93.548,03 €

TOTAL DE DESPESES
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PRESSUPOST2017
PRESSUPOST INGRESSOS 2017
Aportacions públiques

43.000,00 €

Generalitat de Catalunya

21.200,00 €

Ajuntament de Barcelona

14.000,00 €

41,42 %

Diputació de Barcelona

7.800,00 €

Obra social La Caixa

20.000,00 €

19,26 %

Ingressos propis

40.822,00 €

39,32 %

Quotes de socis

22.600,00 €

Viatges i sortides culturals

8.700,00 €

Coral Tessel·la

2.300,00 €

Activitats i conferències

7.222,00 €

TOTAL D'INGRESSOS

103.822,00 €

Pressupost d'ingressos 2017

Ingressos propis
39.32%

Aportacions
públiques
41.42%

Obra social La Caixa
19.26%

Despeses generals
8.38%

Pressupost de despeses 2017
Despeses directes
de les ac-vitats
18.11%

Comunicació
0.96%
Despeses de la seu
19.47%

Serveis
exteriors
9.98%
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PRESSUPOST2017
PRESSUPOST DESPESES 2017
Activitats, cursos i cicles

2.700,00 €

Connecta

4.700,00 €

Activitats escolars

3.100,00 €

Xarxa Musical

4.300,00 €

Coral Tesel.la

4.000,00 €

Total despeses directes de les activitats

18.800,00 €

Personal

33.840,00 €

Seguretat Social

10.900,00 €

Total remuneracions del personal

44.740,00 €

Lloguer i despeses de comunitat

7.285,00 €

Subministraments (aigua, electricitat i gas)

2.950,00 €

Reparacions i manteniment de la seu

1.010,00 €

Neteja

4.896,00 €

Assegurances

1.425,00 €

Telèfon i internet

2.650,00 €
20.216,00 €

Total despeses de la seu
Serveis comptables i laborals

4.356,00 €

Serveis de gestió de subvencions

3.000,00 €

Serveis informàtics

3.005,00 €
10.361,00 €

Total serveis exteriors
Comunicació

1.000,00 €

Total comunicació

1.000,00 €

18,11 %

43,09 %

19,47 %

9,98 %
0,96 %

530,00 €

Correus i missatgers
Activitats voluntaris

1.180,00 €

Fotocopiadora (lísing i lectura de còpies)

3.460,00 €

Material fungible

1.710,00 €

Serveis bancaris

1.050,00 €
775,00 €

Amortització de l'immobilitzat
Total despeses generals

8.705,00 €

TOTAL DE DESPESES

103.822,00 €
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8,38 %
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FINANÇAMENT
D ’ A C T I V I TAT S
I DESPESES
GENERALS 2016
Activitat

Entitat

Percentatge

Connecta i cursos

Diputació de Barcelona

52,78 %

Generalitat de Catalunya

29,92 %

Fundació Bancària La Caixa

Coral Tessel·la

6,89 %

Ajuntament de Barcelona

10,41 %

Generalitat de Catalunya

85,00 %

Diputació de Barcelona

13,86 %

100,00 %

Recursos propis

1,14 %

100,00 %

Llibre

Recursos propis

100,00 %

100,00 %

Certamen literari en
llengües d'origen

Fundació Bancària La Caixa

100,00 %

100,00 %

Xarxa Musical Escolar

Diputació de Barcelona

75,65 %

Fundació Bancària La Caixa

24,35 %

Generalitat de Catalunya

17,95 %

Diputació de Barcelona

3,57 %

Despeses generals

Fundació Bancària La Caixa
Ajuntament de Barcelona
Recursos propis

35

100,00 %

23,30 %
1,17 %
54,01 %

100,00 %
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SUBVENCIONS
2016
Entitat

Ajuntament
de Barcelona

Diputació de
Barcelona

Diputació de
Barcelona

Generalitat
de Catalunya
-Dep. de
Benestar
Social i
Família

Generalitat
de Catalunya
-Dep. de la
Presidència

Data de
concessió

21/4/16

7/7/16

15/12/16

19/7/16

25/7/16

Tipus

Objecte

Import

Control
financer

Justificacions
adduïdes

Diades
internacionals

1.250,00 €

Justificada
28/02/17

Factures de
les despeses i
memòria de
l'activitat
realitzada

Subvenció
directa

Altaveu de les
cultures

A justificar
4.440,00 € abans del
30/04/17

Factures de
les despeses i
memòria de
l'activitat
realitzada

Subvenció
directa

Activitats
A justificar
musicals per a
5.600,00 € abans del
la integració
30/09/17
2016-2017

Factures de
les despeses i
memòria de
l'activitat
realitzada

Concurrència
pública

Activitats
A justificar
formatives per 5.200,00 € abans del
a la integració
6/04/17

Factures de
les despeses i
memòria de
l'activitat
realitzada

Unesco
Connecta

Factures de
les despeses i
memòria de
l'activitat
realitzada

Concurrència
pública

Subvenció
directa
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14.000,00 €

Justificada
15/10/16
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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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