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Presentem

enguany la Memòria corresponent a l’any 2018 amb l’objectiu de

donar-vos compte de l’activitat realitzada al llarg de l’any passat.
Amics UNESCO Barcelona, entitat sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública, fou creada amb l’objectiu, entre d’altres, de fer d’altaveu de les iniciatives
de la UNESCO, agència de les Nacions Unides que treballa per l’educació, la
cultura i la ciència. És així com vetlla per promoure la pau en la ment de les persones.
Aquests darrers anys AUB ha continuat amb aquests objectius dins una situació
social i política delicada a nivell de país i, com a part integrant d’aquesta, ha
treballat i treballa per promoure espais de diàleg i de reflexió que afavoreixin la
tolerància i la comprensió a les nostres societats.
Així doncs, atesa la realitat actual estem contents de posar a l’abast de la nostra
xarxa moltes activitats de calat cultural, intel·lectual, històric i solidari, que han
donat uns bons resultats a nivell de continguts i d’assistència.
Igualment, trobareu els resultats econòmics. Són resultats austers, fins i tot trobareu que poc brillants des del punt de vista de la recaptació de fons, com ens
temíem. Per entitats com la nostra no corren bons temps, malauradament, però
tenim la seguretat que si continuem en el camí que ens hem marcat la tendència
serà a millorar.
Volem també atreure la vostra atenció al conjunt de les persones voluntàries que
ens envolten. Vagi per endavant el màxim agraïment els nostres incansables voluntaris que són “corredors de fons” i que no defalleixen fàcilment. Però us som
francs: ens calen més persones professionals voluntàries, generoses amb el seu
temps, per poder suplir les mancances que el dia a dia ens demana i que no ens
és possible atendre mitjançant una estructura laboral més àmplia, com seria el
nostre desig.
Normalment, la salutació d’una Memòria explica les veritats una mica maquillades; ens perdonareu si no ho fem així. Explicar-vos la veritat amb la cara neta i
sense maquillatge és també una mostra de la nostra manera de fer.
L’objectiu és presentar-vos a la Memòria la feina feta, de forma clara i àgil. Esperem que poc a poc ho aconseguirem.
Volem anar més lluny i treballem per això sense oblidar que som el que som i
arribem on arribem!

Rosa-M Pujol
Presidenta d’Amics Unesco Barcelona

ELS VALORS QUE ENS DEFINEIXEN

EL GOVERN
A partir de l’Assemblea General de socis de l’11
d’abril de 2018, la Junta Directiva de l’entitat va
quedar constituïda de la següent manera:
Presidenta: 		
Vicepresident:
Secretari: 		
Tresorer: 		
Vocal: 		

Rosa Mª Pujol Galobart
Eladi Crehuet Serra
Jordi Barón Garaizabal
Josep Celades Giralt
Victòria Medina Fernando

VALORS
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

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

RECONEIXEMENTS

CREU DE SANT JORDI 1992

MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA

OBJETIUS
Amics de la UNESCO Barcelona
(AUB) treballa per promoure
la justícia, la llibertat i la pau al
món, en línia amb la declaració
fundacional de la UNESCO, tot
promovent la solidaritat moral i
intel·lectual entre les persones del
seu entorn.

• Els principis democràtics de la dignitat,
la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el
respecte i ajut mutus entre les persones
amb independència del seu origen,
raça, gènere, religió, pensament
polític, idioma, orientació sexual o
condició social o econòmica.
• La apreciació de la riquesa i diversitat
de les llengües i cultures del món i dels
diferents modes i formes d’expressar la
nostre qualitat de ser humans.
• El coneixement, l’obertura d’esperit, la
comunicació, la llibertat de pensament,
consciencia i creences.
• Compartim els valors de la Unió
Europea (UE) expressats en els tractats
així com la Carta de Drets Fonamentals
de la UE i volem contribuir a la seva
difusió. Donem ple suport a la
construcció d’una Europa més unida
en la diversitat.

ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA

ACTES INSTITUCIONALS
ASSEMBLEA DE SOCIS
L’11 d’abril de 2018 va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària, en el transcurs de la qual es va procedir
a la renovació de càrrecs de la junta, a la presentació dels comptes anuals i del programa pel 2019 i a
la presentació del document de referència, Els valors que ens defineixen, actualment penjat al nostre web.
CLOENDA DEL CURS 2017-2018
Celebració festiva a la terrassa de la seu d’Amics de la Unesco Barcelona de la finalització del curs. Amb
la participació del cor Gospel Barcelona.
ACTE INAUGURAL DE CURS 2018-2019
L’acte inaugural es va centrar en el marc del projecte “Donar la mà” d’AUB i la col·laboració de la nostra
associació amb entitats especialitzades en immigració, tot realitzant la taula rodona: “Un mar de confusions:
refugiats? immigrants?”, amb Adrianna Quintero de l’Associació per a les Nacions Unides, Pilar López de
la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona i Miquel Matas, coordinador del programa “Donar la mà”. A
la vegada, es va inaugurar l’exposició d’arpilleres “Regugiats” a càrrec dels representants de la Fundació
Ateneu Sant Roc.
JORNADA DE PORTES OBERTES A AUB
Amics de la Unesco Barcelona va obrir les seves portes a socis, voluntaris, amics i simpatitzants per
celebrar el Nadal. Vam assistir al concert de Nadal de les nostres corals: la Coral Tessel·la i el Cor Preludi.

SOSTENIBILITAT
El 25 de setembre de 2015 l’Assemblea
General de l’ONU va adoptar l’Agenda
2030 per al desenvolupament sostenible.
L’agenda conté 17 objectius (ODS) que són
el resultat d’un procés de negociació que
va involucrar 193 estats i la participació
de la societat civil, l’administració local,
ONG, empreses, etc
AUB participa en la difusió els 17
objectius de desenvolupament sostenible
que constitueixen una crida universal a
l’adopció de mesures de cara a posar fi a
la pobresa, protegir el planeta i garantir
que totes les persones puguin gaudir de
pau i prosperitat.

CONVIVÈNCIA
AUB vol fomentar el coneixement,
el contacte i la convivència entre
socis, voluntaris i amics de la
associació com a base de la cultura
de diàleg que propugna i ho fa tot
potenciant l’ús dels espais de la
seu social i de l’ampli pati interior
habilitat recentment.

ELS NOSTRES SOCIS I SÒCIES: L’ÀNIMA ASSOCIATIVA
L’ànima d’Amics de la UNESCO de Barcelona és
sense cap dubte el nostre equip d’associats. El valor
afegit dels socis i sòcies de l’entitat és el seu caràcter
militant per continuar dipositant la seva confiança
en aquesta institució que enguany compleix 59 anys
d’història.
Aquest ha estat un any marcat per diferents comiats
de persones molzt properes i lleials a la casa i amb
aquestes ratlles ens permetem retre-los homenatge i
plasmar aqui un record càlid cap a totes elles. Volem
deixar constància del nostre profund agraïment per
tots els anys que ens han pogut i volgut acompanyar.
És hora també de donar la benvinguda als nous
socis i sòcies que enguany han decidit formar part
de la família d’Amics UNESCO Barcelona. Agraïm,
la confiança que ens han dipositat i comptem amb
la seva col.laboració en els propers anys.
Com a conseqüència del que hem expressat als
paràgrafs anteriors, cal dir que hem tancat l’any
2018 amb un nombre de socis inferior al de l’any
anterior. A 31 de desembre 2018 som 273 socis i
sòcies. Malgrat el que pugui semblar, veiem amb
optimisme com veureu en el gràfic corresponent,

les noves aportacions que influeixen directament als
nostres recursos propis.
Els socis d’AUB gaudeixen del corresponent carnet
que els acredita com a tal i amb el qual es poden
beneficiar, també durant el 2019, dels següents
avantatges:
Activitats
Preus reduïts en les activitats de la nostra entitat:
Cursos - Tallers - Conferències - Taules rodones Debats - Sortides - Rutes culturals - Viatges
Museus
Preus reduïts en els següents:
Museu Egipci - Museu Modernista - Museu Tàpies
Palau de la Música Catalana.
Restaurants
Tracte preferent en els següents:
Rasoli- Zucca - Menja’t el Món
L’entitat treballa dia a dia per anar augmentant
aquests serveis i aquests avantatges.

EL VOLUNTARIAT: La força que mou l’entitat
La societat catalana en aquests darrers anys
està assistint a canvis importants en la forma de
relacionar-se i en la socialització. Les tecnologies,
les noves formes de treball, les noves demandes
socials en un món cada dia més petit i, per què no
dir-ho, les noves possibilitats de l’oci i dels centres
d’interès fan que entitats com AUB vegin alterada la
seva forma de funcionar.
Estem assistint a un canvi en la forma d’entendre
les entitats culturals en el sentit més ampli de la
paraula associativa i això comporta un canvi en la
seva forma d’actuar. Conseqüentment, les noves
generacions viuen el fet voluntari des d’un punt de
vista molt diferent.
Actualment, AUB compta amb 103 (35 homes i 68
dones) voluntàries i voluntaris en els diferents espais
d’activitats i gestió de l’associació.
Es treballa amb diferents facultats que ens faciliten
gestors especialitzats i que són molt d’agrair, però per aconseguir trobar les noves eines que ens calen
estan limitats en el temps i això comporta una forma per aconseguir ser efectius alhora que lliures per a
de treball més alternativa. Continuarem reflexionant fer allò que creiem que és de justícia.

HUB COL·LABORATIU
A Amics de la UNESCO Barcelona hem creat un
espai nou per a donar suport a tots aquells joves o
associacions que estiguin iniciant la seva carrera
professional i que requereixin un espai per a dur a
terme els seus projectes relacionats amb els valors
promoguts per la UNESCO. El nostre objectiu és
generar una comunitat oberta a la cooperació i la
col·laboració en què cada un dels seus membres
contribueixi a impactar positivament en la societat.

REMODELACIÓ DE LA SEU
Dins el projecte de crear un espai col·laboratiu, s’ha habilitat i actualitzat les instal·lacions
de la nostra seu per acollir les associacions o professionals que vulguin gaudir d’un espai
de treball adequat a les seves necessitats. Això s’ha aconseguit gràcies a la participació de
col·laboradors i voluntaris d’Amics de la UNESCO Barcelona.

ACTIVITAT
GLOBAL
ACTIVITAT GLOBAL
2018
2018

ESPAIS PATRIMONIS UNESCO

VIATGES

Amb la col·laboració de:

DOCUMENTAL SOBRE L’ARQUEOLOGIA SUBAQUÀTICA
“SWIFT. Dos siglos bajo el mar” narra la història de
Marcelo Rosas, un jove de Puerto Deseado que als
anys 80 del segle XX inicia una investigació per trobar
l’emplaçament de la corbeta anglesa HMS Swift,
enfonsada l’any 1770 molt a prop del seu poble.
El 24 d’octubre es va presentar el documental a càrrec
de Carles Aguilar, arqueòleg. Es va parlar del treball i
la metodologia arqueològica sota l’aigua així com la
conservació dels materials arqueològics sota l’aigua. la
implicació de la societat en la protecció del Patrimoni i
la convenció UNESCO sobre la Protecció del Patrimoni
Cultural Subaquàtic

Entre les múltiples activitats que desenvolupa Amics de la Unesco de Barcelona, per donar a
conèixer l’acció de la UNESCO en defensa de les cultures del món, destaca la proposta de viatges
per descobrir els monuments, paisatges, ecosistemes i manifestacions culturals que la UNESCO
ha declarat com a “Patrimoni de la Humanitat”.

XINA

LA GRAN RUTA BÀLTICA

JAPÓ

FRIULI

COLOMBIA

BAVIERA

FRANÇA

ESLOVÈNIA

CAMPANIA

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, doctora en geografia i història per la UB.
Durant el 2018 s’han fet 30 sessions que ens han
transportat a ciutats i països d’arreu del món:
Sud-àfrica
Japó
Finlàndia
Argentina
León
Líban
Bahrain
Costa Rica
Pakistan
Grecia

Cuba
Jerusalem
Vanuatu
Namíbia
Mexic
França
Còrdova
Oman
Tarragona
Xina

EUA
Àustria
Federació de
Rúsia
Tunísia
Micronèsia
República Unida
de Tanzània
Suècia

BERENARS VIATGERS

Els darrers dimecres de cada mes, els viatgers d’Amics de la UNESCO Barcelona ens van trobar per a
compartir les seves experiències i per recordar els viatges passats. Durant l’any 2018 es van fer 7 berenars
i en alguns d’ells es van presentar els vídeos dels viatges realitzats pels propis viatgers, com els deSenegal;
Ucraïna i Bielorússia i Japó.
Cal destacar la Trobada de viatgers dedicada al Japó del 27 de juny, per celebrar els 150 anys de relació
entre Japó i Espanya, raó per la qual convidem al Cònsol General del Japó, Naohito Watanabe.

En aquesta ocasió vam poder gaudir de:
Recital de Haikus a càrrec de l’Honorable cònsol
general del Japó, Naohito Watanabe, de Rosa
Bruguera i de Rosa Vilanova.
Demostració de Kenjutsu-Batto (esgrima tradicional
japonesa) a càrrec de l’associació cultural
catalanojaponesa WA REI RYU.
L’art de vestir el kimono: demostració de la
dissenyadora Laura Maraver, de Minna no kimono.

Demostració d’origami a càrrec de Marcio Felicio.

Contes kamishibai a càrrec de Teresa Monclús
Suñé.

Per cloure, la nombrosa assistència va poder gaudir
d’un tast de menjar japonès a la terrassa de la seu.

Volem aprofitar per donar les gràcies a tots els que van participar en aquest esdeveniment, ja que sense
ells no hauria estat possible.

Associació
cultural catalanojaponesa WA REI
RYU

Laura Maraver,
de Minna no
Kimono

Cobertura de l’esdeveniment
per part d’ Eikyo, influencias
japonesas.i

ESPAIS CULTURALS

CELEBRACIÓ DE L’ANY POMPEU FABRA A AUB

EXPOSICIONS

Amics de la Unesco Barcelona es va voler sumar
als actes de commemoració de l’Any Pompeu Fabra
que es van fer durant el 2018, tot apropant-nos a la
seva figura. I ho vam fer de la mà de Mila Segarra,
doctora en Filologia catalana per la UAB, membre
de l’Institut d’Estudis Catalans i biògrafa de l’autor,
que va impartir la conferència “Pompeu Fabra, un
home modern” el 4 de desembre.

Al 1r trimestre de 2018 es van fer 5 exposicions
quinzenals dins del “Cicle Memorial 1714”
sobre la història de Catalunya. A càrrec de
l’entitat Memorial 1714 i acompanyades de cinc
conferències.

Memorial 1714a.

“Barcelona 1714 Jacques Rigau. Crònica de
Tinta i Pólvora”, inauguració a càrrec de Jordi
Miravet, president del Memorial 1714.

Al 2n trimestre es van fer 4 exposicions:

“Els defensors de les llibertats de Catalunya
1705-1714”, inauguració a càrrec de càrrec de
Jordi Miravet.
“El Regne de Catalunya fins a 1714”,
inauguració a càrrec de Jordi Peñarroja i Jordi
Miravet.
“La Guerra de Successió i la Pèrdua de l’Estat”,
inauguració a càrrec de Jordi Peñarroja, editor
de l’exposició, i Jordi Miravet Sanç, president del

“L’intent d’anorrear un poble 1714-1725”,
inauguració a càrrec de Josep Català, coautor
de l’exposició.

“Atzavares.
Fontanet

Tècniques

mixtes”,

d’Albert

“Bugaderes d’Horta”, a càrrec de l’entitat
Memorial
1714.
Acompanyada
d’una
conferència i una sortida.
“Refugiats”, a càrrec de la Fundació Ateneu
Sant Roc.
“Després de les onades”, dins del projecte “Donar
la mà”

“Arqueologia i color. Una mirada cromàtica
als vestigis del passat”
Curs monogràfic de 10 sessions dedicat als
colors des d’una mirada arqueològica.
“Arqueologia i biblioteques de l’antiguitat”
Curs monogràfic de 9 sessions i 1 sortida cultural
sobre el llegat cultural i arqueològic que es troba

Durant el 2018 vam encetar un programa cultural que
té com a objectiu la recerca de la diversitat cultural a
través de la gastronomia.
La cuina sana, menjar sa, aliments de km 0, … De tot
això avui se’n parla molt, i està molt bé. Però actualment
a Barcelona també convivim amb moltes altres cultures,
moltes maneres de percebre el món i maneres diferents
d’elaborar la cuina, … i per això també s’han obert
molts restaurants que ens porten a casa nostra els seus
costums culinaris i ens expliquen el per què, el com, …
Vam conèixer alguns dels restaurants que viuen i
conviuen a Barcelona que ofereixen maneres diferents
d’elaborar la cuina.Alguns d’ells s’han associat al nostre
projecte: Menja’t el món, Rangoli, Rasoi i Zucca italian
food.
TALLER DE CONVERSA DE FRANCÈS

ARQUEOLOGIA
Cursos divulgatius dedicats a complementar el
coneixement del passat a través de l’arqueologia.

MENJARS DEL MÓN

a les biblioteques des de l’antiguitat.
“Darwin i el viatge del HMS Beagle. Un
laboratori en alta mar”
Curs de 10 sessions centrat en el diari de bord i
en les parades que més van impactar a Darwin.
“Rere les passes de l’Homo Sapiens”
Curs monogràfic de 10 sessions sobre el registre
fòssil i arqueològic i, d’acord amb les principals
teories i hipòtesis, es van seguir les seves passes
fins a la seva dispersió biològica i cultural arreu
del món.

El taller es va realitzar cada dilluns a la tarda durant el 2018 i va anar a càrrec d’Anna Mèlich, antiga
professora de polítiques a Ginebra i antiga funcionària sènior a la UE.
4 BORNIS A INNISFREE
El tercer diumenge de cada mes, els amants del cinema han tornat a retrobar-se, centrant-se en aquesta
ocasió en grans directors, potser no massa coneguts, que tenen una obra amb segell propi. En finalitzar,
es porta a terme un espai de conversa sobre el tema exposat i es finalitza amb un refrigeri.

AUB EN RUTA
Aquesta proposta d’Amics de la Unesco Barcelona comença el 2016 amb l’objectiu de difondre la cultura
del món que es troba a Barcelona així com aquells aspectes històrics, culturals, patrimonials o propis de
la Barcelona que ens envolta dia a dia.
Seguint aquest objectiu, durant el 2018 es van realitzar 7 sortides amb una participació notable tot i tenir
limitat el nombre d’assistents:
“Visita al barri de Sants: la Lleialtat Santsenca”
“Visita al al Museu de les Cultures del Món: un cop d’ull al món”
“Visita guiada a la Fàbrica d’Anís del Mono”
La Fàbrica Anís del Mono és una joia modernista que ha conservat tot el seu valor artístic i patrimonial de
finals del s. XIX. La visita mostra el procés de fabricació de l’anís i altres begudes que s’hi produeixen, com
les Aromes de Montserrat, desvelant secrets i anècdotes al voltant de les seves campanyes publicitàries i
famosa etiqueta.
“Visita al Monestir de Sant Pau del Camp, ahir i avui”
Al cor de l’actual Barcelona hi ha amagat, entre els edificis del Raval i el Paral·lel, el petit monestir
benedictí de Sant Pau del Camp. Datat del s. XII. està considerat com una de les mostres romàniques més
ben conservades de la ciutat.
“Barcelona i la seva Guia-Cicerone. Fer “turisme” a la ciutat al s. XIX”
Molt abans que la ciutat rebés milers de visitants amb la celebració de l’Exposició Universal de Barcelona
(1888) i que es constituís la Societat d’Atracció de Forasters (1908), Barcelona ja comptava amb una guia
«turística» l’any 1847: era la primera a incloure itineraris per la ciutat. Quin trajecte recomanava fer al
foraster? Quins edificis, monuments o museus destacava?

ESPAIS HISTÒRICS
CICLE DE CONFERÈNCIES “OCCITÀNIA, CATALUNYA I EUROPA”
Cicle de 7 conferències sobre història, llengua, Pensament filosòfic i la càbala provençal i
personatges, literatura, filosofia, rutes turístiques,... catalana: “Els colors, configuracions del món
a Occitània i Catalunya.
diví, segons el cabalista Azriel de Girona (s. XIIXIII)”.A càrrec d’Antoni Gonzalo Carbó. Professor
Què és Occitània: geografia, història, Titular de Pintura en la Facultat de Belles Arts de
personatges,
llengua, temes culturals, la Universitat de Barcelona. Membre de la societat
simbolisme de la bandera, relacions amb espanyola d’Iranologia.
Catalunya i Europa. Occitània, bressol d’un ideal Les migracions occitanes a Catalunya i altres
d’Europa?. A càrrec de Jordi Salat, Coordinador llocs de la Corona d’Aragó. A càrrec de la Dra.
Cercle d’Iniciatives Occitano-Catalanes (CIOC)
Alexandra Capdevila, autora del llibre “Quan la
terra promesa era alsu”.
La llengua occitana,
llengua natural
d’Occitània, valoració social i actualitat.A càrrec Occitània i Catalunya creadores d’Espanya. A
del sociolingüista Efrén Beltràn.
càrrec de Lluís Maria Mandado Rossell, autor del
llibre “El Cid de València era català”.
El rei Jaume I, un occità conqueridor i home
d’Estat.A càrrec de l’escriptora Maria Carme Roca 40 anys del Cercle D’Agermanament Occitanoautora del llibre “Les dones de Jaume I”.
Català (CAOC) i taula rodona amb diversos
ponents.A càrrec de la Sra. Núria Ontiveros,
Presidenta del CAOC

“Visita a la Llotja del peix de Barcelona”
La Confraria de Pescadors és una zona d’enllaç entre la terra i el mar, ubicat en un entorn privilegiat al cor
de la ciutat. La seva història i tradició són un patrimoni a protegir i cal divulgar encara més a la ciutadania.
El coneixement de l’ecosistema marí és fonamental per entendre com la pesca tradicional sempre ha estat
part d’ella sense alterar-ne el seu equilibri. És així avui dia? Conservació i tradició encara són possibles?
Quina realitat tenim al port de Barcelona?
“Visita a La Fàbrica del Sol”
L’antic edifici de la Catalana de Gas, projectat l’any 1907 per l’arquitecte Josep Domènech i Estapà, és
avui dia “La Fàbrica del Sol”, un edifici rehabilitat amb criteris de bioconstrucció que acull un equipament
d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona.

CICLE “CLAUS PER ENTENDRE EL MÓN ACTUAL”
Sessions per entendre les claus polítiques, econòmiques i socials dels principals esdeveniments històrics
i de l’actualitat mundial. A càrrec de Rafael Mateos, doctor en Història Contemporània per la UB.
“La partició de Líbia”- “Bèlgica i el genocidi del Congo”- “Sinopsi de la història Contemporània de
Catalunya”- “Albània: els altres Balcans”- “Iraq/Síria: paisatge després de la batalla”- “La Turquia
d’Erdogan”- ’Quo Vadis’ Veneçuela”- “El món després del Tractat de Versalles”- “Iemen, el genocidi
oblidat?”- “Birmània i la crisis dels Rohingya” - “Índia, geopolítica al segle XXI”- “Convulsions socials
a Catalunya: de la Setmana Tràgica a la vaga de la Canadenca”- “Egipte de Morsi a Al Sisi”- “Iran: la
nova potència regional?”- “Mèxic: potència econòmica i tragèdia social”- “Formació i desenvolupament
dels EUA: 1776-20172”

ANTECEDENTS I ACTUALITAT DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA
Cicle divulgatiu de la història de Catalunya, promogut pel Memorial 1714 amb el suport de la Diputació
de Barcelona. Es van oferir 5 exposicions i 5 conferències.
“El Cas de Catalunya, Apel·lació a les Nacions Unides San Francisco (CA) 1945”, a càrrec de Jordi
Miravet Sanç, president del Memorial 1714.
“Simbolisme i catalanitat en l’obra de Puig i Cadafalch”, a càrrec de Jordi Salat i Orteu, divulgador
de la història, assessor cultural de Monumenta i autor entre d’altres de Les quatre columnes de Puig i
Cadafalch.
“Josep Tarradellas, l’home, el polític i l’arxiu Montserrat Tarradellas”, a càrrec de Montserrat
Catalan, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2017. Va formar part de la secretaria del
President Tarradellas des de el seu retorn fins a la seva mort i impulsora i directora de l’Arxiu Tarradellas
fins a la seva jubilació l’any 2016.
“La Mancomunitat de Catalunya”, a càrrec de l’Il·ltre. Sr. Josep Rull i Andreu, polític, advocat i diputat
del Parlament de Catalunya.
La repressió persistent sota Felip V, Antoni Muñoz, investigador de la Guerra de Successió i autor de
nombrosos llibres sobre el tema.

ESPAIS EDUCACIÓ

26 LLENGÜES

XIV CERTAMEN LITERARI ESCOLAR EN LLENGÜES D’ORIGEN
L’objectiu del Certamen Literari és fomentar
entre els alumnes el respecte a la diversitat
cultural i lingüística i a promoure la integració
dels nouvinguts en una societat cada vegada
més plural i multicultural.

Certamen Literari al Casinet d’Hostafrancs
i vam comptar amb la presència del Sr.
Joffre Villanueva, assessor del comissionat
d’Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament
de Barcelona; la Sra. Elisabet Guillemat, de
la Direcció General d’Afers Multilaterals i
Europeus de la Generalitat de Catalunya i la
Sra. Rosa-M. Pujol, presidenta d’Amics de la
Unesco de Barcelona. La conducció de l’acte i
l’animació va anar a càrrec del mag Jordi Pota.

Al XIV Certamen Literari van participar 368
alumnes (118 de primària, 201 de secundària
i 49 de batxillerat), provinents de 38 centres
educatius (30 de Barcelona, 2 de Girona, 1 de
Lleida i 5 de Tarragona), i van presentar 368
treballs en 26 llengües.
Durant l’acte es va projectar un missatge del
El 31 de maig de 2018 vam celebrar el Sr. Francesc Pedró, cap de la secció de Política
lliurament de premis als guanyadors del XIV Educativa de la UNESCO a París.

Albanès
Anglès
Àrab
Armeni
Bengalí
Búlgar
Castellà
Català
Francès

Geogiá
Guaraní
Gurjati
Hindi
Indonesi
Italiá
Malabar
Nepalès
Panjabi

Persa
Portuguès
Romanès
Rus
Tagàlog
Ucranià
Urdú
Xinès

ESPAIS CIÈNCIA
DIA INTERNACIONAL DE LES LLENGÜES MATERNES
Tot afegint-nos a la celebració del Dia Internacional de les Llengües maternes, el 21 de febrer varem
celebrar a la nostra seu la conferència “Llengua materna i aprenentatge en països en vies de
desenvolupament: recerca al Senegal”, a càrrec d’Alexandre Martin-Chazeaud, Doctor en lingüística
aplicada i expert en educació i adquisició de llengües.

CONSCIÈNCIA
Aquest projecte, iniciat l’any 2016, té com a objectiu
parlar sobre la ciència a la nostra vida quotidiana de
forma amena i entenedora un cop al mes.
Es va portar a terme la xerrada “Tempestes de pols:
impactes i predicció”
Des de el Barcelona Computing Center, dintre del grup
de composició atmosfèrica al departament de Ciències
de la Terra, s’ha desenvolupat un sistema de predicció
de tempestes de pols i sorra que serà utilitzat per millorar
la seguretat de vols de negocis.
Les seves prediccions s’incorporaran a les eines de
planificació de vols ARINC Direct, que ofereix la
companyia nord-americana Rockwell Collins, els
sistemes i dispositius electrònics de la qual són utilitzats
per empreses aeronàutiques i departaments d’aviació
d’arreu del món. A càrrec de Sara Basart, Doctora en
Enginyeria Mediambiental per la Universitat Politècnica
de Catalunya
LES TARDES DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA

TROBADA PER A LA CULTURA DE DIÀLEG, EL CONSENS I LA PAU: “PARLEM DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR”
El 12 de març vam organitzar una trobada per parlar sobre com reduir l’assetjament escolar i millorar la
convivència tot potenciant el respecte i la tolerància. Vam comptar amb especialistes sobre assetjament
escolar, psicologia, mediació,... i alumnes de l’IES Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramanet) que
van exposar les seves vivències. Una exalumna del centre va presentar un vídeo seu sobre el tema de la
trobada.

El mes d’octubre del 2018 es va inaugurar aquest nou cicle de conferències que vol proposar temes
d’actualitat i d’interès, però, al mateix temps, presentar-ne els aspectes menys coneguts o difosos o
amb perspectives poc usuals.
“El ferrocarril y la alta velocidad en España”
A càrrec del Dr. Andrés López, catedràtic de ferrocarrils, Escola Superior d’Enginyers de Camins de
Barcelona.
“¿Què ens diuen les etiquetes dels aliments?”
A càrrec del Dr. Claudi Mans Teixidó (Badalona, 1948). Catedràtic emèrit del Dept. d’Enginyeria
Química i Química Analítica de la Universitat de Barcelona. Divulgador de la ciència quotidiana,
amb vuit llibres de divulgació, més de 200 articles i gran nombre de conferències. Col.laborador de
CosmoCaixa i de elBulliLab.
“El perito en Ciencia e Ingeneria Forenses (CIF) . Una necesidad
social y una salida profesional”
A càrrec del Dr. José Costa López, Catedràtic i professor emèrit d’Enginyeria
Química i Degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
Per a l’any 2019 s’ha canviat el nom del cicle a Aula de Ciència i
Tecnologia, ja que les sessions són molt més col·loquis que conferències,
amb molta interacció amb els assistents.

ESPAIS MUSICALS
XARXA MUSICAL ESCOLAR

CORAL TESSEL·LA

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.
Durant l’any 2018 s’han organitzat 12 tallers amb la següent participació:
NOMBRE DE PARTICIPANTS L’ANY 2018
Barcelona

26

33

Concert d’estiu amb el repertori treballat durant els
mesos inicials a la seu d’AUB.

72

Reus
Girona

30

Vic
Total: 12 tallers

Lleida

Coral infantil i juvenil, dirigida per Laura Arnedo i per
Miguel Gómez, que assaja els divendres a la tarda. La
Coral infantil està formada per 11 cantaires i la juvenil,
per 6.
Durant el 2018 han realitzat 2 actuacions i 1 jornada de
classes obertes.

17

Concert de Nadal conjuntament amb la Coral Preludi,
seu AUB.
Dia de classes obertes on es va mostrar el treball que
es fa a un assaig, seu AUB.

CICLE “EN CLAU DE DONA”
CORAL PRELUDI

La història de la música és del tot incompleta si no
es té en compte les més de 6.000 compositores de
les quals es té alguna referència.
La manca de reconeixement i falta d’interès per
part dels col·legues o historiadors masculins ha
donat lloc, d’una banda, al gran buit que encara
ara hi ha en aquest tema, i de l’altra ha impedit
la conservació d’un gran patrimoni musical, ja que
moltes composicions s’han perdut.

Coral d’adults dirigida per Ramon Vilar i Herms i formada per 26 cantaires (8 sopranos, 8 contraltos, 5
tenors i 5 baixos) que assaja dilluns al vespre. El seu repertori està format per obres polifòniques de petit i
gran format de diferents èpoques de la història de la música.
Durant el 2018 s’han realitzat 12 actuacions entre concerts, participacions amb d’altres corals i sortides
(Girona, Maternitat d’Elna i Cotlliure).
• Concert de Nadal a la parròquia del Sant Àngel Custodi.
• Concert a l’església de la Mare de Déu del Carme i actuació al monestir de Sant Daniel dins de
Girona-Temps de flors.
• Viatge als “Camins de l’exili republicà”, actuacions a la Maternitat d’Elna i Cotlliure.
• Participació al Cicle Coral del Barcelonès (FCEC), església de Santa Àgata.
• Actuació a les graduacions d’Infermeria i Fisioteràpia de les Escoles Gimbernat (UAB), Sant Cugat del
Vallès.
• Concert conjunt amb el Cor “Lo Llobregat de les flors”, a l’auditori del Cèntric del Prat de Llobregat.
• Concert de Nadal conjuntament amb la Coral Tessel·la, seu AUB.
• Concert benèfic de Nadal conjuntament amb la Coral Xaragall, església dels Salesians.

Així doncs, les composicions femenines han de sortir
dels arxius per ser interpretades; cal doncs fer reviure
la creació musical de les compositores i treure-la de
la pura anècdota.
Així doncs, aquest cicle ha volgut difondre l’aportació
musical i el talent de les dones compositores
més rellevants al llarg de la història de la música
occidental, tot escoltant i analitzant les obres de
les compositores de diferents èpoques. A càrrec
de Montserrat Morera Isern, catedràtica de música
d’Institut i llicenciada en psicologia.

Concert en directe En veu de dona, a càrrec de la
soprano Marta Casals acompanyada al piano per
Carmen Santamaría Hernández.

Programa de març a maig de 2018:

Conferència dedicada a Les compositores
d’òpera, a càrrec de Montserrat Morera.

Conferència Les compositores sonen, a càrrec de
Montserrat Morera.

Concert en directe El piano en femení. Piano a
4 mans a càrrec del Duo Vela - Eulàlia i Ester Vela
López

Concert-espectacle dedicat als cuplés, a càrrec de
Núria Esquius.

ESPAIS LITERARIS

ESPAIS DE REFLEXIÓ

MIRADES LITERÀRIES: TALLER DE LECTURA

PROJECTE “DONAR LA MÀ”

Sessions d’intercanvi d’impressions, suggeriments i reinterpretacions dels lectors
d’obres literàries llegides pels assistents a càrrec de Joana-Alba Cercós, llicenciada
en Filologia catalana i màster en literatura en l’era digital. Es van fer 5 sessions.
“Un cel de plom”, Carme Martí i Neus Català.
“L’hora violeta”, de Montserrat Roig.
“L’inspector fa tard”, de Manuel de Pedrolo.
“D’A a X, una història en cartes”, de John Berger.

Ara com ara, al món hi ha més 60 de milions
de persones desplaçades per les Guerres; amb
coneixement d’aquestes dades, des d’Amics de la
UNESCO Barcelona volem contribuir a la causa.

un programa de reforç escolar i de col.laborar
amb plataformes especialitzades en el tema dels
nouvinguts.
D’altra banda, a iniciativa de l’Associació Voluntaris
en Assessoria Empresarial, AUB de la mà de
El projecte “Donar la mà” és una iniciativa que té l’equip “Donar la mà”, va col.laborar amb ells i es
com a objectiu conscienciar i treballar directament la van realitzar dues sessions a la nostra seu (juny i
problemàtica de persones migrades i/o refugiades a setembre) en format esmorzar-debat que van ser
través d’activitats, com ara exposicions, conferències molt profitoses.
i diferents esdeveniments.
La sessió del mes de juny’18 es dedicà a “Promoció
de negocis i integració social d’immigrants i
Exposició d’arpilleres “Refugiats” cedida per la refugiats” a càrrec dels conferenciants Senyors
Ramon Sanahuja, Director d’Atenció i Acollida a
Fundació Ateneu Sant Roc, de Badalona.
la Immigració de l’Ajuntament de Barcelona; la
Conferència “De migrants a ciutadans/es senyora Sandra Rodriguez, representant de l’equip
transnacionals” a càrrec d’Abdou Mawa N`Dyaie, tècnic de la Fundació de Servei Solidari i el senyor
secretari general de la CASC i llicenciat en Ciències Amadou Bocar Sam Daf, de la fundació Cepaim, i
el moderador fou el senyor Jaime Marsal, de VAE.
de Treball.
Exposició “Després de les onades”, cedida per la La sessió del mes de setembre’18 es dedicà a “El
paper del voluntariat en la integració d’immigrants
Fundació Ateneu Sant Roc, de Badalona.
i refugiats” i fou a càrrec del senyor Daniel Ibarz,
Conferència “Migracions forçades” a càrrec Director de la Fundació Bayt al Thaqafa; senyora
Marta Pérez de Centre d’Estudis i Immigracions de
d’Àgata Sol i Rosa Bada, de l’entitat Ambdrets.
l’UAB; Maria Elena Alfaro de Fundació ARED. Tancà
Paral.lelament al treball extern i de difusió del tema, el cicle el senyor Oriol Amorós, Secretari d’Igualtat,
l’equip ha iniciat un treball de recerca des del Migracions i Ciutadania de la Generalitat de
punt de vista de donar suport i procedir a elaborar Catalunya.
Durant el 2018 s’han realitzat:

“Frankenstein”, de Mary Shelley.
DIA MUNDIAL DE LA POESIA
El 21 de març fou proclamat DIA MUNDIAL DE LA POESIA per la UNESCO l’any 1999:.
Tot afegint-nos a aquesta commemoració, el 21 de març vam celebrar, a la nostra seu, un recital poètic a
càrrec del rapsoda Francesco Luti.

PRESENTACIONS LITERÀRIES
A la nostra seu s’han fet 5 presentacions literàries
durant el 2018:

“El faro de arena”, de Federico Nogara.

“No oír No ver No callar”, del poeta i artista
José Luis Terraza.

“Escenas Freudianas”, d’Elina Wechsler i Elena
Kaplan.

“Ejercicios espirituales para materialistas.
Diálogo (im)posible entre Pierre Hadot y
Michael Foucault”, de Luis Roca Jusmet.

“Cosas que tu psiquiatra nunca te dijo”, de
Javier Carreño i Kepa Matilla.

ESPAIS EUROPA

ESMORZAR EMPRÈN 2018
La Fundació Servei Solidari, Fundació Prevent i
l’Escola Pia Granollers van impulsar, amb el suport
d’Amics Unesco Barcelona una jornada dedicada
als petits emprenedors. L’esdeveniment es portà a
terme a la nostra seu el matí del 14 de desembre,
en el marc del projecte ATRI: autoocupació,

treball en xarxa i innovació, mpulsat per tres
fundacions expertes en l’assessorament de projectes
d’autoocupació: Fundació Servei Solidari, Fundació
Prevent i Escola PiaGranollers.

30 ANYS ASSOCIACIÓ CATALANA DE RESIDENTS SENEGALESOS BARCELONA
El 15 de desembre es va a portar a terme a la nostra seu una trobada de reflexió sobre l’educació de
les nenes i els nens d’origen senegalès a Catalunya Educar en igualtat “Year Yemalé”
Introducció a càrrec de Amadou Bocar Sam, president de la coordinadora de les associacions
senegaleses de Catalunya (CASC).
Van participar: Bombo Ndir, mediadora intercultural i mare d’alumnes; Laia Roig Santamaria, professora
d’anglès en l’escola Montserrat de Premià de mar; Jean Olivier Fitzgerald Niassy, professor de filosofia,
ética, francès, ciències socials, llatí, grec i religió als instituts Sant Quirze del Vallès, Mont Perdut de
Terrassa i Escola Industrial de Treball de Barcelona; Moussa Samb, responsable del Senexcel·lencia i
moderador de la trobada.

CICLE “ELS CAFÈS D’EUROPA”
Aquest cicle iniciat el darrer trimestre de 2018, té
per objecte donar a conèixer determinats aspectes
de la normativa i de la realitat europees que poden
servir com a punts de partida per cohesionar la
legislació i les polítiques dels païssos que integren la
Unió, mitjançant l’anàlisi acadèmic de les similituds
i diferències que poden existir en les normes que
regulen les seves institucions.
Aquestes xerrades, que tenen un carácter obert i
que se celebren entorn a una taula ben proveïda
de café, es van inaugurar el mes de novembre de
2018, amb la intervenció de la catedrática de Dret

Administratiu de l’UB, Maria Jesús Montoro Chiner,
que va parlar sobre El Mecenatge: les seves llums
i ombres.
El mes de desembre va ser la catedrática de Dret
Financer de l’UB, Susanna Sartorio Albalat, que va
pzarlar de La difícil unificació del Dret financer
a l’U.E.
Feliçment, aquest primer cicle de conferències del
curs 2018/2019 es completarà amb la intervenció
de diversos professors al llarg del primer semestre
de 2019.

COMUNICACIÓ

DADES DE LES XARXES SOCIALS
La difusió a les xarxes de les activitats de l’associació durant el 2018 va continuar l’estratègia de continguts
iniciada el 2015 i podem apreciar un increment positiu a totes les nostres xarxes.
Els continguts publicats es van centrar en les activitats d’AUB, esdeveniments entorn l’àmbit de la UNESCO,
zaixí com informació que es va considerar interessant per als 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.
Al darrer trimestre vam incorporar Instagram a les nostres xarxes.

LES XIFRES

2.263
seguidors

1.419
seguidors

35
seguidors

880
seguidors

LA WEB
Usuaris nous: 3.255
Nombre de visites a pàgines: 9.550
Les seccions del web més visitades han estat: Calendari activitats, Viatges i Certamen literari escolar.

PARTICIPACIÓ

AMPLIANT L’ABAST DE L’ACCIÓ ASSOCIATIVA
Amb la voluntat de trobar punts de sinergia amb altres entitats, al llarg de l'any 2018 hem contactat amb
les següents:
Ambdrets
Associació Per A Les Nacions Unides (Anue)
Barcelona Human
Fundació Benallar
Centre Euro Africa

Fundació Per La Pau
Fundació Prevent
Fundació Servei Solidari
Joves Per La Igualtat
Memorial 1714

Cercle D'agermanament Occitano-Català (Caoc)
Cercle D'iniciatives Occitano - Catalanes (Cioc)
Convivim
Coordinadora D'associacions Senegaleses De
Catalunya
El Poble Ayuda Al Poble
Fundació Ateneu Sant Roc

Open Cultural Center
Plataforma Per La Llengua
Proactiva Open Arms
Stop Mare Mortum,
Teatre De Sarrià
Voluntaris Assessoria Empresarial (Vae)

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.

COMPTES ANUALS

INGRESSOS DE L’ANY 2018

DESPESES DE L’ANY 2018

Ingressos 2018
Aportacions
públiques
29,00%
Ingressos
propis
56,11%

Obra social La
Caixa
14,89%

COMENTARI AL RESULTAT FINAL DE L’ANY 2018
Es constata que aquest any s’ha generat un excedent negatiu que ha hagut de ser suportat per una part de
les reserves existents a l’entitat. Aquesta situació s’ha vist provocada per la no percepció d’un parell de col.
laboracions que prèviament havien estat confirmades i que finalment se’ns va comunicar la impossibilitat
de fer-les efectives.
L’any 2019 està essent, doncs, un any de contenció total a fi i efecte de vetllar per la recuperació de la
situació anterior

PRESSUPOST D’INGRESOS DE L’ANY 2019

PRESSUPOST DE DESPESES DE L’ANY 2019

COMENTARI AL PRESSUPOST 2019
Malgrat que el pressupost 2019 és un pressupost de continuïtat, tots sabem que un pressupost és un
document viu i susceptible de canvis tant a l’alça com a la baixa. És per això que enguany, que ens
proposem obrir noves línies de treball, hem demanat i estem en vies de demanar nous ajuts que podrien
fer canviar el pressupost inicial.

Pressupost d'ingressos 2019

Aportacions
públiques
42,80%

Ingressos propis
43,13%

Obra social La
Caixa
14,06%

Pressupost de despeses 2019
Comunicació Despeses
generals
1,41%
8,51%
Serveis exteriors
11,25%

Despeses de la
seu
18,97%

Despeses directes
de les activitats
27,74%

Cost del personal
38,29%

LA CONTRIBUCIÓ DELS SOCIS
La Junta Directiva agraeix, un cop més, el suport
que els nostres socis proporcionen a AUB en el seu
esforç per la difusió de la cultura, de l’educació, del
respecte a la diversitat i de la integració social, és a
dir els valors que ens defineixen.

La Junta Directiva ha continuat amb el tasca de
recuperació iniciada el 2016 i esmentada en les
memòries d’aquests dos darrers anys. Com es pot
comprovar en la gràfica, s’ha anat recuperant -i fins
i tot millorant- el nivell d’ingressos de 2014 i 2013,
respectivament.

Així mateix els agraeix el suport en el manteniment
de la nostra seu social que ens permet dur a A partir de l’Assemblea General Ordinària de l’11
terme moltes de les activitats necessàries per al d’abril de 2017 --l’any passat--, la quota social
desenvolupament de les esmentades difusions.
d’Amics de la UNESCO de Barcelona, es va fixar en
120€ anuals per als socis de nova inscripció, llevat
En el marc de la crisi econòmica mundial encara d’excepcions individualitzades. Això no obstant, tot
no acabada, l’actual situació socioeconòmica del aquell/a soci/a zd’anys anteriors, que vulgui i pugi
país fa que hi hagi més dificultats respecte de les augmentar la seva contribució a la quota actual,
col·laboracions externes. Situació que creiem que serà molt benvingut i benvinguda.
en un termini prudent potser podrem recuperar.
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Series1 30.517,00 27.222,00 23.364,00 22.068,00 20.880,00 20.755,50 22.162,00 23.965,00

AGRAÏMENTS

AMB EL SUPORT DE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Agraïm tambè les aportacions de les empreses que han col·laborat en el patrocini de les nostres
activitats, com son:

