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Presentació
La Memòria que teniu a les mans és el
document marc de la nostra activitat annual
des de la perspectiva que no parlem del curs
2017/2018 sinó que parlem de l’any natural.
Respon, igualment a la voluntat de la Junta
Directiva de vetllar per la transparència des
de tots els àmbits. Us convidem a llegIr-la i a
informar-vos permanentment a través de la
página web, tant de la memòria com de les
activitats continuades de la institució.
Per tant, en les pàgines que segueixen
trobareu el conjunt de les iniciatives
efectuades, del tipus d’accions que han vist
la llum a la nostra institució al llarg de l’any
2017, del nombre d’activitats que es van
portar a terme i de les prioritats que s’ha
cregut important ressaltar. Seguidament us
presentem un breu resum:
Nombre d’iniciatives :
6 científiques
49 arqueològiques
58 culturals
23 musicals

De la mateixa manera, es presenta la previsió
del pressupost per a l’any 2018 amb la
confiança que es podran portar a terme les
iniciatives previstes per enguany.
Ha estat un any variat, des de diferents
punts de vista. Sempre que hi ha canvis
a l’equip motor d’una entitat es generen
noves maneres de fer i de portar a terme els
objectius. El que compta, però, és que tots els
que han portat, portem i en un futur portaran
la responsabilitat d’aquesta entranyable
entitat, ho fan d’acord amb els valors que
propugna la UNESCO: amb els principis
democràtics, amb el respecte i l’acceptació
de l’altre, amb llibertat, amb solidaritat i amb
l’amor per la feina ben feta.
Volem agrair a totes les persones sòcies,
simpatitzants i voluntàries que d’una manera
o altra ens han acompanyat aquest any
2017, la seva valuosa collaboració la qual és
sempre imprescindible pel bon funcionament
d’AUB. Moltes gràcies.
Desitgem que la lectura d’aquest document
us sigui profitosa i aclaridora, alhora que
confiem que sigui del vostre interès.

Total 172

13 viatges
12 literàries

El resultat econòmic d’enguany, fruit de molts
esforços per part del conjunt de la Junta
Directiva, és un dels apartats més importants
d’aquest document.

11 artístiques

La Junta Directiva

Prioritats :
l’organització interna, els valors que ens
defineixen, el treball conjunt amb altres
institucions, redifinir les nostres activitats
prioritàries, millorar el nombre de socis....
sense deixar de portar a terme les activitats
habituals

Els membres de la Junta Directiva
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L’estructura
Amics de la UNESCO de Barcelona és
una entitat cultural sense afany de lucre
i declarada entitat d’utilitat pública. Una
associació que compta amb un història
dilatada en el temps, en el transcurs del
qual ha viscut èpoques diferents des del
punt de vista d’energia i de referència per a
la ciutadania i, sobretot, ha viscut canvis de
tota mena en el que es refereix a recursos
propis, en la seva acepcció més àmplia.
Aquest és un moment en el
que les
circumstàncies ens demanen disciplina,
portada a l’extrem, prudència, generositat
i força personal de tots els que composem
l’entitat. Això significa que socis, voluntaris,
responsbles dels equips de la casa, membres
de la junta directiva i personal assalariat –que
actualment és mínim—estem compromesos

La nostra història
El 19 de gener de 2017, al Palau Robert, vam
fer la presentació del llibre sobre la història
d’Amics de la Unesco de Barcelona, L’heroisme
de la normalitat, de Pep Martí i Vallverdú,
llicenciat en Història Contemporània per
la UAB, periodista i membre de les juntes
directives d’Amics de la UNESCO de
Barcelona i de l’Ateneu Barcelonès.
L’acte va comptar amb la participació de
l’Honorable Conseller Santi Vila, de l’autor
del llibre, Sr. Pep Martí, i de la presidenta
d’aleshores d’Amics de la Unesco de
Barcelona, Sra. Rosa Bruguera.
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en major o menor mesura a fer possible i
ampliar la seva funció d’altaveu dels objectius
vitals de la casa.
És per això que en aquesta Memòria us
facilitem l’ organigrama de les funcions de
l’entitat, que trobareu uns fulls més endavant.
En ell podreu comprovar la motivació de
l’existència d’AUB i també podreu copsar
l’esforç d’organització permanent que s’ha
estat portant a terme aquests darrers temps.
Els òrgans de decisió, els equips de
voluntariat i l’equip de personal laboral
conforma una sola unitat en l’organigrama
i estem en condicions de dir que la majoria
de les persones que treballem a la casa som
professionals voluntaris!
Cal més estructura alliberada i assalariada, sí,
però avui això no és possible. En canvi, sí que
és possible continuar treballant per assolir
els objectius definits al nostre document “Els
valors que ens defineixen” i esdevenir altaveu
per a tota la societat que ens vulgui escoltar.

Govern

Presidenta:

Rosa Ma Pujol Galobart

Els nostres socis regeixen.

Vicepresidenta:

Mònica Enrich Massana

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 de
socis del 27 de març de 2017 i va quedar
constituïda per:

Secretari:

Jordi Baron Garaizabal

Tresorer:

Manel Camós i Grau

Vocals:

Pep Martí Vallverdú
Josep Mª Lloveras i Soler
Joaquim Sardà Marinè
Ramon Vilar Herms
Jerònia Sànchez
Pere Esplugas Xaus

HAN PRESIDIT AUB:
1960 - 1965
1965 - 1971
1971 - 1972

Dr. Ramon Sarró
Dr. Josep de C. Serra
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 - 2016

Sra. Rosa Bruguera

2017 -

Rosa Ma Pujol Galobart
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L’organigrama

Els equips
Amics UNESCO Barcelona comptà durant el 2017 amb professionals-voluntaris agrupats en
centres de responsabilitat i centres d’interès. Detall:

Junta Directiva
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PROGRAMES – L’AUB CONNECTA AMB
Coral d’Adults

Taller de Xarxa Musical

Taller d’Art
(exposicions)

Taller d’Idiomes

Consciència
Taller d’Arquòlegs

Sortides matinals
Donar la mà –
Emigrants/Refugiats
Viatgers

Taller de Lectura
Certamen Literari en
Llengües d’Origen

-

Menjars del Món

Programa Connecta
Coral Infantil
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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.

Els voluntaris
El voluntariat a Amics de la UNESCO de
Barcelona és un dels pilars més importants
que donen sentit a la institució. Ser voluntari/
voluntària de l’associació no és una tasca
fàcil i, en canvi, és una tasca de relleu quan
es creu en ella.
Per exemple, els Voluntaris i Voluntàries de
l’entitat han portat a terme al llarg de 14 anys
el Certamen Literari en Llengües d’origen.
Les Voluntàries i els Voluntaris de l’entitat
han organitzat les conferències, els cicles
culturals, els Tallers de lectura, els Tallers
de descoberta ciutadana matinal, els Tallers
de música infantil i molts altres intangibles
que, sense la seva dedicació no hauria estat
possible.

Els Voluntaris i les Voluntàries
ocupat de sensibilitzar la nostra
proposant cicles de divulgació
científics i mediambientals han
ventall de les propostes d’AUB.

que s’han
comunitat
de temes
ampliat el

Les Voluntàries i els Voluntaris que participen
actualment en les tasques de suport i
organització de la pàgina web i de les xarxes
socials són de vital importància.
Els Voluntaris i les Voluntàries que s’ocupen
del suport i del disseny dels nostres
documents són igualment d’una gran
importància.
Les Voluntàries i els Voluntaris de la Junta
Directiva són cabdals per la bona tasca i la
bona continuïtat del nostre projecte, encetat
ara fa 59 anys.
Nombre de Voluntariat a desembre’17: 60
A tot l’equip de Voluntariat, moltes gràcies!
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Els socis
Des de sempre, el collecitu dels socis és un
dels braços més potents de l’entitat. Volem
avui fer un agraïment massiu a tots els nostres
socis i sòcies que ens han acompanyat en
els moments més magnífics i també en els
moments que no ho han estat tant i que ens
continuen acompanyant sense defallir.

Activitats
Espai de connecta
amb...
....febrer’17

•

agraïr el seu testimoniatge,

•

agraïr el seu suport incondicional,

...Xarxes socials: noves formes de entendre
i fer servir Internet, organitzat per Amics
de la Unesco de Barcelona i l’Associació
Antropologies. A càrrec de Martín Frasso,
Verónica Morante i Borja Fernández Alberdi,
antropòlegs de l’Associació Antropologies.

•

agraïr el seu acompanyament,

•

•

agraïr la seva paciència,

Col·loqui: La identitat i el desenvolupament
personal a traves de les xarxes socials, 2
de febrer de 2017.

•

agraïr les seves aportacions de tot tipus,

•

Col·loqui: La societat en xarxa, 9 de febrer
de 2017.

A 31 DE DESEMBRE DE 2017 SOM 297 SOCIS
I SÒCIES.

•

Col·loqui: L’ús econòmic de les xarxes
socials, 16 de febrer de 2017.

GRÀCIES PER CONTINUAR DIPOSITANT EN
NOSALTRES LA VOSTRA CONFIANÇA EN
BÉ DE LA CULTURA, DE L’EDUCACIÓ, DE LA
CIÈNCIA I DE LA PAU. AL NOSTRE TORN FEM
I FAREM TOT EL QUE ESTA A LA NOSTRA
MÀ PER ASSOLIR LES EXPECTATIVES
DIPOSITADES EN NOSALTRES

•

Col·loqui: L’ús polític de les xarxes socials,
23 de feb
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...març’17
...Autoretrats de la diferència sexual. A
qui veuen les artistes quan es miren?
Les sessions van anar a càrrec de Laura
Mercader Amigó, professora de teoria de l’art
occidental i directora de Duoda, Centre de
Recerca de Dones de la UB.
•

Mirar i mirar-se és un acte sexuat, 9 de
març de 2017.

•

En genealogia: mares, mestres i alumnes,
16 de març de 2017.

•
•

CONNECTA MARÇ 2017
Tots els dijous de març
Duració: 4 sessions (1.30 h) de 19.00 h a 20.30 h

9 de març:
Mirar i mirar-se és un acte sexuat
16 de març:
En genealogia: mares, mestres i alumnes

Feminitats transvestides i mascarades
femenines, 23 de març de 2017.
Entre amigues i germanes, 30 de març
de 2017.

23 de març:
Feminitats transvestides i
mascarades femenines

Autoretrats de la diferència sexual
A qui veuen les artistes quan es miren?

30 de març:
Entre amigues i germanes
4 sessions: 18 € (socis AUB 10€)
1 sessió : 5 € (socis AUB 3€).
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

INSCRIU-T’HI JA A LA SEU D'AUB
o TEL 934 520 552
Més info a http://www.amicsunescobcn.cat/
info@amicsunescobarcelona.cat

....abril’17
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•

Inauguració de l’exposició fotogràfica: El
Drac en la ciutat de Barcelona de Fabio
Aguilar Caro, fotògraf, 3 d’abril de 2017.

•

Conferència: El jazz a Barcelona. Orígens
i primer desenvolupament, a càrrec de
Jaume Carbonell i Guberna, 6 d’abril de
2017.

•

Concert Toc de música: “El Jazz a
Barcelona” a càrrec del grup Matizz Band,
20 d’abril de 2017.

•

Conferència: Dones escriptores: sempre
en segon lloc?, a càrrec de Patricia
Gabancho, 27 d’abril de 2017.

....maig’17
•

Inauguració exposició de fotografia:
Barcelona desapareguda 1888-1929,
arxiu fotogràfic de Barcelona, 4 de maig
de 2017.

•

Conferència: La Barcelona dels grans
esdeveniments:
les
exposicions
universals del 1888 i del 1929, a càrrec
de Lluís Permanyer, 11 d’abril de 2017.

•

Cicle col·loquis: A què ens referim quan
parlem de “conflictes culturals”?, a càrrec
de Martín Frasso i Verónica Morante.
Amb la col·laboració de l’Associació
Antropologies.

1. Sessió 1: Conflictes culturals?, 18 de
maig de 2017.
2. Sessió 2: Estratègies de mediació
interculturals, 25 de maig de 2017.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA

Barcelona desapareguda1888-1929
INAUGURACIÓ
Dijous 4 de Maig 2017
de 19.00 h a 20.30 h

....juny’17
... recorregut per l’Iran a través del
cinema
•

Inauguració
exposició
fotogràfica
Desvelant l’Iran amb imatges a càrrec
de l’Associació Cultural Hispanoiraní
Ferdosí, 1 de juny de 2017.

•

El globo blanco, 8 de juny de 2017.

•

El sabor de las cerezas, 15 de juny de
2017.

•

A propósito de Elly, 29 de juny de 2017.

•

Concurs-tast de cuina persa, 29 de juny
de 2017
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Espai de cultura arqueològica i patrimoni
MUNDIAL
i més de 1.000 llocs declarats Patrimoni de
la Humanitat. Repartits pels cinc continents,
ens hem endinsat en alguns d‘aquests en
clau d‘extraordinari interès arqueològic.

CURS

A càrrec de Victòria Medina i Fernando,
doctora en Geografia i Història per la
Universitat de Barcelona, “TROPIC DE
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i
Cultural”.

Amb la ﬁnalitat de salvaguardar restes, llocs i monuments de civilitzacions antigues, la UNESCO va fer una crida l‘any 1972 per regular i
conservar el patrimoni cultural i natural mundial, amb un èxit sense precedents. Avui dia hi formen part més de 150 països i més de 1000
llocs declarats Patrimoni de la Humanitat. Repartits pels cinc continents, ens endinsarem en alguns d‘aquests enclaus d‘extraordinari
interès arqueològic.

Del 17 de gener al 21 de març de 2017
Duració:
10 sessions (1’30h) / 19:00 a 20:30h
Professora: Victòria Medina, TROPIC DE CAPRICORNI, Eix de Divulgació Cientíﬁca i Cultural
50€ socis / 60€ no socis
Calendari: 17, 24 i 31 gener; 7, 14, 21 i 28 de febrer; 7, 14 i 21 març de 2017
INSCRIU-TE JA A LA SEU D‘AUB o TEL. 934 520 552
Més Info a www.amicsunescobcn.cat
Organitzat per:

Patrimonis arqueològics de la
humanitat
...gener’17 –març’17 //octubre’17desembre’17
Amb la finalitat de salvaguardar restes, llocs
i monuments de civilitzacions antigues, la
UNESCO va fer una crida l‘any 1972 per regular
i conservar el patrimoni cultural i natural
mundial, amb un èxit sense precedents.
Avui dia hi formen part més de 150 països
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•

La UNESCO i el Patrimoni Mundial de la
Humanitat, 17 de gener de 2017.

•

Taj Mahal (Índia), 24 de gener de 2017.

•

Ciutat prehispànica i Parc nacional de
Palenque (Mèxic), 31 de gener de 2017.

•

Tomba tràcia de Sveshtari (Bulgària), 7 de
febrer de 2017.

•

Palaus Reials d’Abomey (Benín), 14 de
febrer de 2017.

•

Su nuraxi de Barumini (Sardenya), 21 de
febrer de 2017.

•

Petra (Jordània), 28 de febrer de 2017.

•

Lloc històric L’Anse aux Meadows
(Canadà), 7 de març de 2017.

•

Antic lloc agrícola de Kuk (Papúa-Nova
Guinea), 14 de març de 2017.

•

Eivissa, biodiversitat i cultura, 21 març de
2017.

•

La UNESCO i el Patrimoni Mundial de la
Humanitat, 3 d’octubre de 2017.

•

Àrea arqueològica de Pompeia, Herculà i
Torre Annunziata (Itàlia), 10 d’octubre de
2017.

•

Memfis i les seves necròpolis. Zona de
les piràmides des de Guizeh fins Dashur
(Egipte), 17 d’octubre de 2017.

•

Cahokia Mounds (EUA), 24 d’octubre de
2017.

•

Reserva natural de Tasmània (Austràlia),
7 de novembre de 2017.

•

Meidan Eman, Isfahan (Iran), 14 de
novembre de 2017.

•

Lloc fossilífer de Messel (Alemanya), 21
de novembre de 2017.

•

Parc Arqueològic de San Agustín
(Colòmbia), 28 de novembre de 2017.

•

Cercles megalítics de Senegàmbia
(Gàmbia), 12 de desembre de 2017.

•

Cova d’Altamira i art rupestre paleolític
del nord d’Espanya, 19 de desembre de
2017.

ARQUEOLOGIA
Des de l’antiguitat i envoltades totalment
d’aigua, les illes han despertat la curiositat
de savis, científics, naturalistes, exploradors,
o senzillament, de la dels més curiosos.
Reals o simbòliques, solitàries o agrupades,
i amb una flora i fauna particular, en mars,
rius, llacs i oceans, totes elles, esdevenen
un territori insular amb un ric passat per
donar a conèixer. Setmana rere setmana, ens
endinsarem en algunes d’elles, i descobrirem
les seves principals troballes arqueològiques.
A càrrec de Victòria Medina i Fernando,
doctora en Geografia i Història per la
Universitat de Barcelona, “TROPIC DE
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i
Cultural”.
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...gener’17 – març’17
Curs illes, islas, islands. El seu
passat, la seva arqueologia
•

•

vaixell anomenat Kyrenia, 13 de febrer de
2017.
•

Introducció. Com neix una illa? Illes
mítiques, perdudes, imaginàries, 16 de
gener de2017.

Illa de Taiwan. De la prehistòria a la
colònia hispana del s. XVII, 20 de febrer
de 2017.

•

Mont Saint-Michel. Una illa rocosa i
sagrada a la Baixa Normandia, 23 de
gener de 2017.

En la “terra del gel”. Descobertes i
assentaments a l’illa d’Islàndia, 27 de
febrer de 2017.

•

Illa de Cuba. Ídolos, idolillos, esferolitas i
la cultura taïna, 6 de març de 2017.

•

Illa de Java (Indonèsia). De l’Homo
erectus als temples de Prambanan i
Borobudur, 13 de març de 2017.

•

Illa de Madagascar. El Turó Reial
d’Ambohimanga i altres jaciments
arqueològics, 20 de març de 2017.

•

Illa de Tenerife (Canàries). La Zona
Arqueológica de las Cuevas de Don
Gaspar i la cultura guanche, 30 de gener
de 2017.

•

Illa de Sant Llorenç (Alaska). Arqueologia
al sud de l’Estret de Bering, 6 de febrer de
2017.

•

Illa de Xipre. Khirokitia, Salamina i un

CURS

ILLES, ISLAS, ISLANDS.
EL SEU PASSAT, LA SEVA ARQUEOLOGIA

Des de l’antiguitat i envoltades totalment d’aigua, les illes han despertat la curiositat de savis, cientíﬁcs, naturalistes, exploradors, o
senzillament, de la dels més curiosos. Reals o simbòliques, solitàries o agrupades, i amb una ﬂora i fauna particular, en mars, rius, llacs
i oceans, totes elles, esdevenen un territori insular amb un ric passat per donar a conèixer. Setmana rera setmana, ens endinsarem en
algunes d’elles, i descobrirem les seves principals troballes arqueològiques..

Del 16 de gener al 20 de març de 2017
Duració:
Professora:

10 sessions (1’30h) / 18:30 a 20:00h
Victòria Medina
50€ (socis i voluntaris) / 60€ (no socis)
INSCRIU-TE JA A LA SEU D‘AUB (MALLORCA, 207. PRAL)
o TEL. 934 520 552

Més Info a

Organitzat per:
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www.amicsunescobcn.cat

....abril’17 – juliol’17
Curs arqueologia i paisatges sagrats
Des de la prehistòria, la humanitat ens ha
deixat un llegat arqueològic excepcional que
va més enllà de la cultura material. Quan
connectem natura, ruïnes i espiritualitat, fins
i tot se’ns trasllada a un paisatge sagrat que
ens permet observar espais i pràctiques de
cultes d’important funció social. De caràcter
públic o privat, sagrat o profà, a l’aire lliure o
dins un edifici, a través de l’arqueologia ens
endinsarem en alguns d’aquests espais i en
les creences del passat. La seva pràctica en
coves, muntanyes, cenotes o boscos sagrats,
entre d’altres llocs, ens suggereixen un ús
del medi i formes de pensar d’extraordinària
diversitat cultural.
A càrrec de Victòria Medina i Fernando,
doctora en Geografia i Història per la
Universitat de Barcelona, “TROPIC DE
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i
Cultural”.
•

Introducció. Dels espais sagrats i el seu
entorn a l’arqueologia del paisatge, 24
d’abril de 2017.

•

Bagan i l’antiga Birmània. Arqueologia a
“la terra de coure”, 8 de maig de 2017.

•

Santuari i ruïnes de Mi-Shön (Vietnam),
15 de maig de 2017.

•

Santuari d’Ayyanar, cavalls de terracota
i un bosc sagrat a l’Índia, 22 de maig de
2017.

•

Entre el cel i la terra. Muntanyes sagrades
i monuments històrics de Dengfeng
(Xina), 29 de maig de 2017.

•

Entre el mar i la terra. ‘Cenotes’ sagrats,
secrets maies (Mèxic), 5 de juny de 2017.

•

Tikal, la ciutat de les veus. Arqueologia a
la selva de Petén (Guatemala), 12 de juny
de 2017.

•

Bosc sagrat i espiritualitat a la riba del riu
Osun (Nigèria), 19 de juny de 2017.

•

Temples megalítics, rituals i divinitats a
l’illa de Malta, 26 de juny de 2017.

•

Llocs sagrats a l’antiga Núbia: Napata i
Meroe (Sudan), 3 de juliol de 2017.
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....octubre’17 – desembre’17
Curs el “grand tour”. Arqueologia i
viatges al s. XVIII
Dilluns de 18.30 h a 20.30 h a la seu Amics de
la UNESCO de Barcelona.
A finals del s. XVI va començar a posar-se de
moda entre els joves aristòcrates visitar París,
Venècia, Florència, i sobretot Roma com la
culminació de la seva educació en l’art antic
grec i romà. L’anomenat “Grand Tour” fou un
itinerari de viatge per Europa que arribà al
seu zenit entre el s. XVII i la 1a dècada del
s. XIX. Els joves “touristes”, fascinats per
les cultures de l’antiguitat clàssica, visitaven
ciutats, monuments i ruïnes arqueològiques
per completar la seva formació. Alguns d’ells,
plasmaren les seves experiències escrivintles sobre paper, d’altres promovent-les en els
cercles il·lustrats més selectes. Resseguirem
aquests viatges d’instrucció i oci, centrant-

CURS

nos, molt especialment, en l’arqueologia del
s. XVIII.
A càrrec de Victòria Medina i Fernando, doctora
en Geografia i Història per la Universitat de
Barcelona. TROPIC DE CAPRICORNI, Eix de
Divulgació Científica i Cultural.
Introducció. Històries de camins, itineraris
amb història, 2 d’octubre de 2017.
•

Anglaterra, 9 d’octubre de 2017.

•

França, 16 d’octubre de 2017.

•

Bèlgica, 23 d’octubre de 2017.

•

Itàlia, 6 de novembre de 2017.

•

Alemanya, 13 de novembre de 2017

•

Sortida cultural. Visita comentada pel
casc antic de Barcelona, 18 de desembre
de 2017

EL GRAND TOUR.
ARQUEOLOGIA I VIATGES AL S. XVIII

A ﬁnals del s. XVI va començar a posar-se de moda entre els joves aristòcrates visitar París, Venècia, Florència, i sobretot Roma, com
la culminació de la seva educació en l’art antic grec i romà. L’anomenat “Grand Tour” fou un itinerari de viatge per Europa que arribà al
seu zenit entre el s. XVII i la 1ª dècada del s. XIX. Els joves “touristes”, fascinats per les cultures de l’antiguitat clàssica, visitaven ciutats,
monuments i ruïnes arqueològiques per completar la seva formació. Resseguirem aquests viatges d’instrucció i oci, centrant-nos, molt
especialment, en l’arqueologia del s. XVIII.

Del 2 d’octubre al 18 de desembre de 2017
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Duració:
10 sessions (1’30) / 18:30 a 20:00h
Professora: Victòria Medina, TROPIC DE CAPRICORNI, Eix de Divulgació Cientíﬁca i Cultural

i Marta Solis, 24 de maig de 2017.

ESPAI DE CIÈNCIA
CONSCIÈNCIA
gener’17 – juny’17// octubre’17 –
novembre’17
•

Conferència: El prodigi de la migració de
les aus, a càrrec de Abel Julien, 22 de
març de 2017.

•

Conferència: Els meteorits en la història
i la ciència, a càrrec de Jordi Llorca, 26
d’abril de 2017.

•

Sortida: Visita el Parc de Recerca
biomèdica, a càrrec de Jannick Labeeuw

•

Conferència: Ebola: fenomen natural
o càstig dels déus?, a càrrec de José
Domingo, 7 de juny de 2017.

•

Conferència:
El
benestar
animal:
un compromís per a la societat
contemporània, a càrrec de Dolors
Vinyoles, 25 d’octubre de 2017.

•

Conferència: Decreixement turístic: què
és i per què és necessari, a càrrec de
Joaquim Delgado Belmonte i Juan Itxaso,
22 de novembre de 2017.

Els meteorits en la història i la ciència

Visita el Parc de Recerca Biomèdica amb l’ AUB

Meteorits: Els cossos més primitius del sistema solar

Coneix un centre punter d’investigació per dintre

Dimecres 24 de maig, 19 h
Centre for Genomic Regulation (CRG)
C/ Dr. Aiguader, 88
PRBB Building
3 € (socis ICO i AUB gratuït)
Necessària reserva a:
consciencia@amicsunescobarcelona.cat
o al Tel. 93 452 05 52

Dimecres 26 d’abri1, 19 h
c/Mallorca 207, principal
3 € (socis AUB gratuït)

Xerrada a càrrec de:
Jordi Llorca

Decreixement turístic: què és i per què és necessari

El prodigi de la migració de les aus
Un viatge que ens portarà des de Catalunya a l’Àfrica subsahariana

Dimecres 22 de març, 19 h
c/Mallorca 207, principal
3 € (socis AUB gratuït)
Dia: dimecres 22 de novembre
Hora: 19h
Lloc: c/Mallorca 207, principal
Socis: gratuït No socis: 3 euros

Xerrada a càrrec de:
Joaquim Delgado Belmonte i
Juan Itxaso

Xerrada a càrrec
d’Abel Julien
Autor fotografia: Jordi Bas
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ESPAI DE SUPORT
CICLE SOBRE MENORCATALAIÒTICA
Candidatura a patrimoni mundial
per a la UNESCO
....gener’17 – febrer’17
Amics de la Unesco de Barcelona col·labora
amb el Consell Insular de Menorca per donar
a conèixer la candidatura i la cultura de
Menorca a Patrimoni Mundial de la Unesco
mitjançant les següents conferències:
La candidatura de Menorca Talaiòtica a
Patrimoni Mundial, a càrrec de Miquel Àngel
Maria, 30 de gener de 2017.
El patrimoni talaiòtic menorquí: dos segles
de recerca arqueològica, a càrrec de Antoni
Ferrer, 6 de febrer de 2017.
El patrimoni talaiòtic menorquí: arqueologia i
arquitectura, a càrrec de Elena Sintes, 13 de
febrer de 2017.
La literatura menorquina avui, a càrrec de
Joan F. López Casasnovas, 20 de febrer de
2017.
Recital poètic: Pere Gomila i Francesc Florit
Nin, 20 de febrer de 2017.
Una economia pensada per a les persones:
el cas menorquí, a càrrec de Guillem López
Casasnovas, 27 de febrer de 2017.
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•

Espai de Coneixement •

Taiwan al món actual, 9 de maig de 2017.
Líbia després de Gadafi, 16 de maig de
2017.

CICLE SOBRE LES CLAUS PER
ENTENDRE EL MÓN ACTUAL conflictes actuals

•

Israel al segle XXI, 23 de maig de 2017.

....gener’17 – juny’17//octubre’17
– desembre’17

•

El futur de Cuba, 30 de maig de 2017.

•

Vietnam: el nou tigre asiàtic, 6 de juny
de 2017.

•

Líban: una història, ètnia i religió, 13 de
juny de 2017.

•

Aràbia Saludí vs Qatar, 10 d’octubre de
2017.

•

Namíbia: història d’una gran nació, 17
d’octubre de 2017.

•

Els Balcans: de la guerra civil a l’actualitat,
31 d’octubre de 2017.

•

L’Algèria contemporània, 7 de novembre
de 2017.

Cicle monogràfic de vuit sessions 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.
•
•

Barcelona: urbanisme, desamortitzacions
i catalanisme, 17 de gener de 2017.
El Kurdistan: present i futur, 24 de gener
de 2017.

•

Síria: actualitat, 7 de febrer de 2017.

•

Escòcia: sinopsi històrica i futur, 14 de
febrer de 2017.

•

Esquema històric de la Revolució
Francesa, 14 de novembre de 2017.

•

La República de Corea del Sud, 21 de
febrer de 2017.

•

•

Nicaragua: 30 anys de sandinisme, 28 de
febrer de 2017.

De Kamputxea a Cambodja: la fosca
història dels ‘Jemeres Rojos’, 21 de
novembre de 2017.

•

Sinopsi de les diferents branques
religioses al món, 28 de novembre de
2017.

•

Egipte contemporani, 5 de desembre de
2017.

•

La trista història d’Haití, 7 de març de
2017.

•

Iraq: de la Guerra del Golf a la guerra
contra l’Estat islàmic, 14 de març de
2017.

•

Sirià avui, 25 d’abril de 2017.

•

Armènia-Azerbaian:
un
conflicte
interminable, 2 de maig de 2017.
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ESPAIS MUSICALS
XARXA MUSICAL
....gener’17 – desembre’17
Assaigs continuats a través del territori
català amb els mestres de música de les
escoles. En el marc del projecte Xarxa
Musical Escolar. Cat, dirigit per Montserrat
Figuera, es va oferir el concert bianual del Cor
de Mestres de Música de Catalunya, dirigit
per David Gómez, al Recinte Modernista de
Sant Pau de Barcelona el 5 de novembre de
2017.

Nombre d’escoles participants l’any 2017
Barcelona

17

96

Reus
Girona

28

Vic
Total: 182 escoles
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26

Lleida

15

CORAL TESSEL.LA
...gener’17 – juny’17//octubre’17 –
desembre’17
La coral infantil Tessel.la té per objectiu
sensibilitzar els infants cap una major
comprensió entre les a través de la Música.
La coral es composa de nens i nenes de
diferents procedències i posa de manifest la
facilitat dels infants de parlar a través de la
llengua comuna com és la MÚSICA.
•

Concert de final de curs - juny’17

•

Concert de Nadal – 16 desembre’17

Directora fins juny de 2017: Gina Quatrecases
Direcció a partir de setembre de
2017: Laura Arnedo i Miguel Gómez
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CORAL PRELUDI

•

10 de juny: 4t concert “A cor i cobla” a
Barcelona, parròquia de Sant Isidor (c/
Urgell), amb les mateixes corals i la Cobla
Sabadell.

•

15 de juny: Graduació de l’Escola de
Turisme de la Universitat de Girona (EAE),
auditori de la ONCE, Barcelona.

•

4 de juliol: Graduació d’Infermeria de les
Escoles Gimbernat. Universitat Autònoma
de Barcelona. Sant Cugat del Vallès.

•

5 de juliol: Graduació de Fisioteràpia de
les Escoles Gimbernat. UAB. Sant Cugat
del Vallès.

•

28 de setembre: Jornada de Portes
Obertes d’ Amics de la UNESCO.

•

14 de desembre: Concert de Nadal a
Amics de la UNESCO de Barcelona.

•

16 de desembre: Concert de Nadal a
la Residència Las Acacias del carrer
Calàbria de Barcelona.

....gener’17 – juny’17 // octubre’17
– desembre’17
Assaigs setmanals a la mateixa seu de
l’entitat. La coral Preludi és una coral d’adults
i està composada per 35/40 cantaires –
homes i dones— amb l’objectiu de posar
en coneixement de la societat partitures
musicals gairebé desconegudes.
Concerts i actuacions
•

15 de gener: Parròquia del sant Àngel
Custodi d’Hostafrancs.

•

10 de març: Divendres corals de la FCEC.
Capella de la M. de Déu de l’Esperança.
Barcelona.

•

30 d’abril: 1r concert “A cor i cobla” a
Mollet del Vallès amb les corals: - Sant
Joan de Penelles (Noguera) / Mestre
Carnicer de Tàrrega (Urgell) / Santa Maria
de Mollet / Cobla Sabadell.

•

•

6 de maig: 2n concert “A cor i cobla” a
Penelles (Noguera) amb les mateixes
corals i la Cobla Tàrrega.

MEMBRES DE LA CORAL del curs 2016-2017
Director: Ramon Vilar i Herms

28 de maig: 3r concert “A cor i cobla” a
Tàrrega (Urgell), amb les mateixes corals
i la Cobla Tàrrega.

Sopranos: 8

Baixos: 6

Contralts: 10
Tenors: 5
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ESPAI PEDAGÒGIC i LITERARI PER A INFANTS I JOVES
Certamen
d’origen

escolar

en

llengües

Des de fa catorze anys Amics de la UNESCO
de Barcelona posa en marxa el Certamen
literari en llengües maternes amb l’objectiu
de donar a conèixer moltes de les llengües
que coexisteixen a casa nostra. Cada llengua
comporta una manera de viure, una manera
d’entendre la vida, uns hàbits culturals
específics. Conscienciar els infants i joves
de l’existència d’altres llengües, que no són
necessariament, conegudes comporta una
obertura de ment i una major capacitat
de comprensió respecte d’altres concepte
culturals.

XIII

Es va editar una publicació amb els textos
premiats, il·lustrats gràcies a la col·laboració
d’11 il·lustradors. En aquesta edició es va
comptar amb la participació, fora de concurs,
d’alumnes d’una escola de Guinea Bissau,
mitjançant la nostra col·laboració amb l’ONG
SILO.

Ce rt ame n
li te rar i e scolar
e n l le ngüe s d’or ige n

I l·lustrat per
N atalia Bernal
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Certamen literari escolar en
llengües d’origen

El lema: Un món sostenible:
què podem fer?

405 textos

Una participació de:

42 centres
educatius

Secundària: 59,5%
Primària: 36,6%
Batxillerat:
4,0%

textos en 21
llengües

21 avaluadors

12 il·lustradors

L’Acte final de lliurament de premis va ser
el 30 de maig, al Teatre de Sarrià:

350 assistents
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20 premis

ESPAI DELS VIATGERS
Conèixer el món – conèixer noves
cultures
Viatges realitzats l’any 2017:
del 6 al 16
d’abril de 2017

del 28 d’abril a
l’1 de maig de 2017

del 5 al 24 de
maig de 2017

del 9 al 15 de
juny de 2017

del 13 al 19 de
juny de 2017

Ruta de
Martí Luther i
i la Reforma

Ruta de
Gaston Febus

Hongria

Filipines

Piamonte

del 26 de juny al
2 de juliol de 2017

del 30 de juny al
13 de juliol de 2017

del 19 al 26 de
juliol de 2017

del 28 d’agost al
5 de setembre de 2017

L’Alsàcia i la
Selva Negra

Ucraïna i
Bielorrúsia

Les Azores

Islàndia

del 20 al 24 de
setembre de 2017

Porto, Aveiro i
Coïmbra

del 3 al 17
d’octubre de 2017

Perú.

Trobades i dinars de viatgers

del 8 al 26 de
novembre de 2017

del 27 de
desembre de 2017
al 5 de gener de 2018

Xile,
Illa de
Pasqua i
Cruce
Andino

Senegal

Nens a l’Illa de Bohol

Un cop al mes els amics viatgers es reuneixen
per intercanviar experiències i records i
conèixer les futures destinacions, cultures i
patrimonis que visitaran.
Conferència i pica-pica senegalès: Descobrim
Senegal, a càrrec de Abdou Mawa Ndiaye, 20
desembre de 2017.

Viatgers a l’Illa de Palawan
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Dunes de Lompoul a Senegal

Parc nacional de Belavezha a
Bielorrusia

Porta romana de Torí
(Itàlia/Piemont)

Palau reial Torí
(Itàlia / Piemont)
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Mercat a Dakar Senegal

Ciutat de Lviv a Ucrania
Castell de Mir a Bielorrusia

vista del riu Duero a Porto
(Portugal)

Avinguda dels Aliats a Porto
(Portugal)

Parlament de Budapest
(Hongria)

Palau reial Budapest
(Hongria)

ESPAIS DE VISITES
CULTURALS
AUB en ruta
•

Visita guiada al MNAC més desconegut:
les reserves del Museu, 21 de gener de
2017.

•

Visita a la Gran Lògia Simbòlica
d’Espanya a Barcelona, a càrrec de
dos Mestres Maçons, 12 de febrer de
2017.

•

Visita guiada a la col·lecció de
carrosses fúnebres de Barcelona, 26 de
març de 2017.

•

Visita guiada al Parc de la prevenció de la
Vall d’Hebron dels bombers de Barcelona,
a càrrec de Víctor Dobaño, 19 de maig de
2017.

•

Visita als Jardins de Mossèn Cinto
Verdaguer, a càrrec de Lourdes Roca,
4 de juny de 2017.

•

Visita als Jardins Laribal, a càrrec de
Lourdes Roca, 14 d’octubre de 2017.

•

Visita a l’exposició Agon! La competició
a l’Antiga Grècia, a càrrec de Josep Maria
Solias, 26 de novembre de 2017.

04/03/2018

Fitxer_005.jpeg
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ESPAIS D’ACTIVITATS LITERÀRIES
TALLER DE LECTURA

Ciutats literàries, paisatges escrits
•

Sobre Girona: Josafat, Prudenci Bertrana,
11 d’octubre de 2017.

•

Sobre Barcelona: la prosa poètica de
Mercè Rodoreda, 15 de novembre de
2017.

•

Sobre Lleida: Màrius Torres i La cançó a
Mahalta, 13 de desembre de 2017.

PRESENTACIONS LITERÀRIES
Gener’17 – maig’17 //octubre’17 –
desembre’17
A càrrec de Joana-Alba i Gaya, llicenciada en
Filologia Catalana i Màster en Literatura en
l’Era Digital.

Literatura i llenguatges artístics
•

A la recerca del temps perdut, Marcel
Proust, 11 de gener de 2017.

•

Les veus del Pamano, Jaume Cabré, 15
de febrer de 2017.

•

Dublinesos, James Joyce, 22 de març de
2017.

•

Incerta glòria, Joan Sales, 26 d’abril de
2017.

•

Carta d’una deconeguda, Stefan Zweig,
10 de maig de 2017.
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El 2 d’octubre de 2017 Amics de la Unesco
de Barcelona i la Casa de la Paraula vam
presentar el llibre Lo colectivo. Psicopatología
institucional de la vida cotidiana. El
Seminario de Saint-Anne, de Jean Oury. Vam
comptar amb la participació de Juan Zavala,
psiquiatre i traductor del llibre, Fernando
Vicente, psicoanalista, i Henry Odell, editor.
El 30 de novembre de 2017, Amics de la
Unesco de Barcelona i Xoroi Edicions van
presentar el llibre La derrota de la razón.
Janusz Korczak: médico, educador y màrtir,
d’Antonio Pombo Sánchez. Vam comptar
amb la participació de Teresa Morandi,
psicoanalista, i de l’autor.

CONFERÈNCIES
Món associatiu i càncer de mama des de la
mirada de la dona, a càrrec de Montserrat
Domènech, 22 de novembre de 2017.

ELS PROJECTES INCIATS
MENJARS DEL MÓN
Aprofundir en el coneixement de les
diferents comunitats culturals que conviuen a
Barcelona i rodalies a través de la gastronomia
forma part de l’interès social d’un nou
equip de la casa. Propostes alimentàries,
coneixement de nous indrets on es poden
testar noves modalitats culinàries i conèixer
noves receptes. L’alimentació com a font de
cultura i de vida.

DONAR LA MÀ
Un altre nou equip d’AUB ha iniciat un
projecte de llarga durada l’objectiu del qual
és aprofundir en la sensibilització de la
dura i delicada situació de les persones que
es veuen obligades a marxar del su país.
Com vivim des del nostre lloc de confort
aquestes realitats? Què podem fer? Què
volem fer? Propostes i accions susceptibles
de ser afegides a altres iniciatives en curs,
procedents d’entitats amigues.

DESCOBRIM ELS NOSTRES
AVANTPASSATS
Conèixer el nostre territori i la seva història
arqueológica és un altre aspecte de la nostra
realitat. I així, s’ha creat un equip de joves
arqueòlegs que han iniciat un projecte de
prospecció i avaluació de l’estat de les restes
dels jaciments ibèrics de Puiggraciós i el Turó
del Rull, ubicats a Bigues i Riells a la part nord
del Vallès Oriental. Aquest ha estat el primer
pas per encarar amb major seguretat la
realització de treballs arqueològics de major
envergadura en un futur proper.
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ESPAIS OBERTS
Inauguració del curs 2017–2018, 28
de setembre de 2017
A càrrec de la presidenta de l’Associació
Amics de la Unesco de Barcelona, Rosa-M
Pujol, la sots-presidenta de l’Associació per
a les Nacions Unides, Àngels Mataró i Ferran
Tarradellas, director de la Representació de
la Comissió Europea a Barcelona.
Els assistents vam gaudir de la teatratilització
de la conferència La idea d’Europa, de
George Steiner, a càrrec d’Òscar Intente i
amb l’acompanyament musical de Ferran
Martínez. La cloenda final va anar a càrrec
de la Coral Preludi.
L’acte va tenir lloc a la seu d’Amics de
la Unesco de Barcelona, gaudint amb la
inauguració del nou espai de la Terrassa de
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la seu. Cal posar de relleu l’èxit d’assistència.
Ens acompañaren a l’acte, gairebé 200
persones, amigues.

Jornada de portes obertes celebració
de Nadal, 14 de desembre de 2017
Socis, voluntaris i simpatitzants d’Amics de
la Unesco de Barcelona van participar en la
celebració del Nadal tot compartint un picapica i l’intercanvi d’un regal. Posada en marxa
de l’amic invisible.

Celebració de la Nit de Yalda, 16 de
desembre de 2017
Vam viatjar al món persa per celebrar aquesta
festa mil·lenària del solstici d’hivern amb un
concert de música tradicional a càrrec del
grup Gâh Ensamble.

Els continguts que es van publicar feien
referència a activitats d’AUB així com notícies
que provenien de l’àmbit de la UNESCO que es
van considerar que interessaven als nostres
seguidors.

Comunicació
La difusió de l’activitat d’Amics de la Unesco
de Barcelona durant el 2017 va continuar
l’estratègia de continguts iniciada l’any
anterior amb un increment positiu evident a
tots els nostres canals de difusió.

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 socials:

817 seguidors

1.414 seguidors

2.195 seguidors

Dispositius des dels quals
s’ha accedit al web:

Dades del web:

48,6%

ordinadors
Nombre de
visites a
pàgines:
24.539
Usuaris
nous:
7.373

Usuaris:
7.567

43,4%

mòbils
tablets

8%
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Participació
Ampliant l’abast de l’acció associativa
Com ja s’ha dit en un apartat anterior, el 28
de setembre vàrem celebrar l’acte inaugural
del curs 2017-2018, conjuntament amb
l’Associació per a les Nacions Unides (ANUE)
i amb la col·laboració de la Representació de
la Comissió Europea a Barcelona. Va ser un
acte molt entranyable a la terrassa d’AUB,
amb una nombrosa assistència que va gaudir
de la conferència La idea d’Europa, de George
Steiner -teatralitzada per Oscar Intente- així
com de les paraules de la presidenta d’AUB
Sra. Rosa-M Pujol, del president d’ANUE Sr.
Eduard Sagarra, i del director de la Comissió
Europea a Barcelona Sr. Ferran Tarradellas.

D’altra banda, tot continuant la col·laboració
entre ambdues entitats, la presidenta d’AUB
va participar en l’Acte commemoratiu de
l’aniversari de la Declaració Universal de
Drets Humans, que va organitzar ANUE el
12 de desembre al Museu d’Història de
Catalunya.
AUB està inclosa en el Cens d’entitats
de foment de la llengua catalana del
Departament de Cultura de la Generalitat de
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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»
El 24 d’abril es va celebrar, als Lluïsos de
Gràcia, la III Trobada d’entitats de foment
de la llengua catalana, amb l’objectiu de
reconèixer la tasca que fan les entitats que
formen part del Cens i fer visible la xarxa que
hi ha entorn de la llengua.

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 va col·laborar amb l’Institut Municipal
d’Educació, tot participant la nostra
presidenta Rosa-M Pujol a la Jornada “Com
promoure l’educació plurilingüe: Propostes
europees”, que l’equip del projecte Erasmus+
KOINOS va portar a terme el 3 de juliol a la
Sala d’Actes de l’IMEB. Durant la jornada,
Rosa-M Pujol va presentar el nostre Certamen
Literari Escolar en llengües d’Origen i dos
dels recents guanyadors varen llegir els seus
textos en les respectives llengües (hindi i
igbo).
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.
Al novembre, AUB i Voluntaris en Assessoria
Empresarial (VAE) varen signar un conveni
de col·laboració a través del qual VAE
assessorarà AUB per a la millora de la seva
organització i processos interns i externs,
emmarcada en el pla estratègic que l’entitat te
previst iniciar. Així mateix, ambdues entitats
estableixen la seva bona disposició per a
iniciar projectes comuns que ofereixin noves
oportunitats, tant laborals com culturals,
d’interès per la societat.
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Comptes anuals
INGRESSOS DE L’ANY 2017
Resum compte de resultats 2017
Ingressos

102.850,40 €

Despeses

105.625,39 €

Resultat

-2.774,99 €

Aportacions públiques

44.334,25 €

Generalitat de Catalunya

22.056,67 €

Ajuntament de Barcelona

8.917,58 €

Diputació de Barcelona

13.360,00 €

Obra social La Caixa

20.000,00 €

Ingressos propis

38.516,15 €

Quotes de socis

22.162,00 €

Viatges i sor�des culturals

8.160,00 €

Coral Tessel·la

1.740,00 €

Patrocinadors i donacions

1.031,00 €

Ac�vitats i conferències

5.423,15 €

TOTAL D'INGRESSOS

102.850,40 €

43,11%

37,45%

Aportacions
Públiques

Ingressos
Propis

19,45%
Obra Social
La Caixa
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DESPESES DE L’ANY 2017
Ac�vitats, cursos i cicles
Connecta
Ac�vitats escolars
Xarxa Musical
Coral Tesel.la
Presentacions, inaguració del curs i trobada de Nadal

Total despeses directes de les ac�vitats

Personal
Seguretat Social

Total remuneracions del personal

Lloguer i despeses de comunitat
Subministraments (aigua, electricitat i gas)
Reparacions i manteniment de la seu
Neteja
Assegurances
Telèfon i internet

Total despeses de la seu

Serveis comptables i laborals
Serveis de ges�ó de subvencions
Serveis informà�cs

Total serveis exteriors

Correus i missatgers
Ac�vitats voluntaris
Fotocopiadora (lísing i lectura de còpies)
Material fungible i altres despeses
Serveis bancaris
Amor�tzació de l'immobilitzat

Total despeses generals

TOTAL DE DESPESES

5.076,48 €
1.885,12 €
3.135,19 €
5.273,39 €
3.656,00 €
2.002,64 €

19,91%

21.028,82 €

32.090,12 €
9.952,68 €

39,80%

42.042,80 €

7.245,60 €
3.359,38 €
1.881,79 €
4.964,96 €
1.424,22 €
2.549,75 €

20,28%

21.425,70 €

4.356,00 €
4.114,00 €
3.207,87 €

11,06%

11.677,87 €

618,79 €
105,87 €
3.414,61 €
3.022,13 €
1.513,83 €
774,97 €

8,95%

9.450,20 €

105.625,39 €
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AUB - PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L’ANY 2018
Aportacions públiques

48.560,00 €

Generalitat de Catalunya

22.100,00 €

Ajuntament de Barcelona

15.400,00 €

Ajuntament de Barcelona - traspàs subvenció capital

1.060,00 €

Diputació de Barcelona

10.000,00 €

Obra social La Caixa

20.000,00 €

Ingressos propis

44.340,00 €

Quotes de socis

23.100,00 €

Viatges i sor�des culturals

8.200,00 €

Coral Tessel·la

1.800,00 €

Patrocinadors

2.100,00 €

Ac�vitats i conferències

9.140,00 €

TOTAL D'INGRESSOS

112.900,00 €

Aportacions públiques
43,01%

Ingressos Propis
39,27%
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Obra social La Caixa
17,71%

AUB - PRESSUPOST De DESPESES DE L’ANY 2018
Ac�vitats, cursos i cicles
Connecta
Certamen literari en llengües d'origen
Xarxa Musical
Coral Tesel.la
Inauguració del curs i trobades
Donar la mà
Menjars del món
Grup d'Arqueologia AUB

Total despeses directes de les ac�vitats

Personal
Seguretat Social

Total remuneracions del personal

8.110,00 €
1.400,00 €
4.110,00 €
3.800,00 €
3.800,00 €
900,00 €
2.300,00 €
1.200,00 €
2.500,00 €

24,91%

28.120,00 €

29.640,00 €
9.160,00 €

38.800,00 €

34,37%

Lloguer i despeses de comunitat
Subministraments (aigua, electricitat i gas)
Reparacions i manteniment de la seu
Neteja
Assegurances
Telèfon i internet

Total despeses de la seu

Serveis comptables i laborals
Serveis de ges�ó de subvencions
Serveis informà�cs
11,29%

Total serveis exteriors

Comunicació

Total comunicació

7.250,00 €
3.550,00 €
1.110,00 €
5.000,00 €
1.470,00 €
2.750,00 €

18,72%

21.130,00 €

4.360,00 €
4.100,00 €
4.290,00 €

12.750,00 €

3.800,00 €

3.800,00 €
3,37%

7,35%

Correus i missatgers
Ac�vitats voluntaris
Fotocopiadora (lísing i lectura de còpies)
Material fungible
Serveis bancaris
Amor�tzació de l'immobilitzat

Total despeses generals

TOTAL DE DESPESES

650,00 €
100,00 €
1.830,00 €
2.570,00 €
1.550,00 €
1.600,00 €

8.300,00 €

112.900,00 €
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SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2017
onnecta

Unesco C

ltaveu
cta i A
Conne cultures
de les

14.000 €

Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència
27/07/2017
Subvenció directa
Justificada l'11/10/2017
Factures de les despeses i memòria de l'activitat
realitzada
Diputació de Barcelona

10.000 €

29/07/2017
Subvenció directa
A justificar abans del 31/03/2018
Factures de les despeses i memòria de l'activitat
realitzada

ió
ducac
ta E
c
e
n
n
a
Co i Cultur

Ajuntament de Barcelona

7.000 €

04/05/2017
Concurrència pública
Justificada el 26/02/2018
Factures de les despeses i memòria de l'activitat
realitzada

per a la
sicals 017
u
m
s
at
6-2
Activitegració 201
int

Diputació de Barcelona

5.600 €

15/12/2016
Subvenció directa
Justificada el 29/09/2017
Factures de les despeses i memòria de l'activitat
realitzada

e
mativ
ts for
a
it
ió
iv
c
t
a
gr
Ac
la inte
per a

Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar
Social i Família
5.476,67 €

ogies
ecnol
t
n
e
ión
ació
Invers
inform
de la

20/07/2017
Concurrència pública
Justificada el 22/02/2018
Factures de les despeses i memòria de l'activitat
realitzada
Ajuntament de Barcelona
23/11/2017

1.586 €

Concurrència pública

A justificar abans del 31/01/2019
Factures de les despeses i memòria de l'activitat
realitzada

AUB
tariat
Volun

Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar
Social i Família

1.580 €

nals
rnacio
s Inte
Diade NESCO
U
1.000

20/07/2017
Concurrència pública
Justificada el 22/02/201
Factures de les despeses i memòria de l'activitat
realitzada
Ajuntament de Barcelona

€

04/05/2017
Concurrència pública

Entitat

Justificada el 26/02/2018

Data de concessió

Factures de les despeses i memòria de l'activitat
realitzada

Tipus
Control financer
Justificacions adduïdes

Ta

ura
e lect
llers d

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

1.000 €

24/05/2017
Concurrència pública
Justificada el 29/01/2018
Factures de les despeses i memòria de l'activitat
realitzada
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LA CONTRIBUCIÓ COM A SOCIS
Esdevenir soci i/o sòcia d’una entitat com AUB té a veure amb el convenciment individual que
treballar per la cultura, l’educació i el respecte a la diversitat és una de les activitats més importants
que portem a terme com a comunitat social.
A AUB creiem també que qui esdevé soci i/o sòcia ho fa amb el convenciment que la seva aportació
te per objectiu involucrar-se activament en el desenvolupament de projectes que col.laboren a
millorar la nostra societat.
En els darrers anys, la crisi econòmica general que el país ha patit, ha complicat aquesta contribució
fins al punt que AUB ha vist com, poc a poc, minvaven els seus recursos econòmics tan necessaris
per portar a terme els projectes que, d’una banda, afavoreixen els seus objectius socials i de l’altra
els serveis que s’ofereixen als socis i sòcies.
A partir de finals de l’any 2016 s’inicià un treball per part de la Junta Directiva amb l’objectiu de
recuperar els nivells que s’havien tingut en anys anteriors. Com comprovareu per la gràfica, estem
en un procés de millora que ens ha permès recuperar el nivell que teníem l’any 2014.

€

Quotes socis

30.517,00
27.222,00
23.364,00
22.162,00
22.068,00
20.880,00
20.755,50
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Les contribucions anuals dels socis i sòcies d’ Amics UNESCO Barcelona, col.laboren i ajuden a
portar a terme el programa general de l’entitat i a mantenir la seva estructura.
Moltes gràcies per continuar confiant amb nosaltres i us convidem que ens ajudeu a portar nous i
noves socis i sòcies que permeti continuar enfortint el nostre –que és el de tots els que estimem
l’entitat-- projecte cultural, educatiu i respectuós.
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Agraïments
Hem d’agrair el suport de les següents entitats:

Agraïm també les aportacions de les empreses que han collaborat en el patrocini de les nostres
activitats així com les entitats que ens ajuden en l’organització dels nostres projectes i als mitjans
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RECONEIXEMENTS:
CREU DE SANT JORDI
MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA

Declarada ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA el 28 de maig de 2009

