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St
L’any 2019 va estar proclamat l’Any Internacional 

de la Taula Periòdica dels Elements Químics 

per la UNESCO, en commemoració del 150 

aniversari de la seva publicació de la mà del 

químic rus Dimitri Mendeleyev l’any 1869.

Es rememora que la genialitat de Mendeleyev 

en agrupar els elements segons la gradació 

de les seves propietats, va ser predir que en 

mancaven alguns perquè encara no havien 

estat descoberts, a més d’avançar-ne les seves 

propietats físiques i químiques segons la posició 

que havíen d’ocupar en la Taula.

Desde llavors, la Taula Periòdica ha anat 

evolucionant i ampliant. S’ha convertit en 

una eina fonamental per a l’ensenyament 

dels elements químics, les seves propietats, 

comportaments en combinacions entre ells i per 

al coneixement de l’Estructura de la Matèria.
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Benvolgudes i benvolguts,

Teniu a les mans la memòria corresponent a l’any 2019. Un any més 
Amics de la UNESCO de Barcelona, presenta un resum de les activi-
tats portades a terme, no sense dificultats, durant l’exercici anterior, 
així com els resultats econòmics obtinguts. 

Les persones que integrem Amics de la Unesco de Barcelona tenim 
el convenciment  que val la pena continuar vetllant pels valors que 
defineixen i que propugna la UNESCO.

Les dificultats que comporten la realització de les activitats que es 
detallen queden compensades pel nostre convenciment que totes 
elles han valgut la pena, ja què estan encaminades a la consecució 
de les finalitats de la Unesco.

No obstant això volem dir també que, com la mateixa societat, l’enti-
tat ha de fer un esforç  per la seva renovació. Els temps són canviants 
i les entitats també s’han d’adequar a les noves circumstàncies so-
cials de l’època que ens correspon viure. Constatem que no és senzill 
i cal imaginació, il·lusió i treball per a aconseguir-ho.

Paral·lelament a la realització de les activitats programades, al llarg 
de  l’any 2019 ens hem plantejat diverses qüestions relatives al pre-
sent i  futur de l’associació, qüestions a les quals, en aquest any 
2010, quan es compleixen 60 del naixement de l’entitat, hem d’in-
tentar donar resposta.

El resultat econòmic no és el que ens agradaria. Som conscients que 
cada vegada es fa més laboriós aconseguir una gestió folgada. Mal-
grat tot, continuem cercant noves vies de col·laboració, com ho de-
mostra la incorporació a Amics UNESCO Barcelona d’algunes em-
preses com a sòcies col·laboradores.

Finalment cal destacar que Amics UNESCO Barcelona continua llui-
tant, com ho ha fet sempre, per tal que la nostra  sigui una societat 
cohesionada, integradora i divulgadora d’una cultura de pau.

FEBRER’20
Rosa-M Pujol
en nom de la Junta Directiva
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ÒRGAN DE GOVERN

Presidenta:   Rosa-Mª Pujol Galobart
Vicepresident:  Eladi Crehuet Serra
Secretari:   Jordi Barón Garaizabal
Tresorer:   Josep Celades Giralt
Vocal:   Victòria Medina Fernando

Vocal:  Carlos Torres 
Vocal:  Maria Rosa Camp
Vocal:  Joaquim Sardà Mariné
Vocal:  Jerònia Sànchez
Vocal:  Pere Esplugas Xaus

La Junta Directiva va ser renovada a l’Assemblea General de Socis del 10 d’abril de 2019, quedant de 
la següent manera:

Presidents d’honor: Josep Mª Samaranch, Joan Badia, Carles Bonet Revés, Rosa Bruguera i Bellmunt.

RECONEIXEMENTS

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

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

ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA
El 28 de maig de 2009, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va declarar Amics de 
la UNESCO de Barcelona Entitat d’Utilitat Pública. La resolució va ser publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, núm. 5394-5.6.2009, pàg.45433, el 5 de juny de 2009.
19 de desembre de 2019, a la seu d’AUB.

ACTES INSTITUCIONALS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D’AUB
10 d’abril de 2019, a la seu d’AUB.

CLOENDA CURS 2018-2019
Celebració festiva de la finalització del curs, a la terrassa de la seu d’Amics Unesco Barcelona i inauguració 
de l’exposició “Tu pots ser casteller”, de Ton Gasull; una sèrie de fotografies que ens van mostrar qui són 
i què fan els castellers de la colla Castellers d’Esplugues, colla que va participar a la festa tot oferint-nos 
un castell a la terrassa. 27 de juny’19 a les 19:00 hores a la seu d’AUB.

ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CURS 
1 d’octubre’19 , Palau Macaya. Vàrem inaugurar el curs 2019-2020 tot celebrant la primera sessió del 
cicle Espais de reflexió en bioètica, programat gràcies al conveni signat amb la Fundació Víctor Grífols i 
Lucas. La conferència inaugural va ser “Reproducció humana: nous reptes”, a càrrec de la Dra. Montse 
Boada, directora dels Laboratoris de Tractament de Reproducció Assistida de Dexeus Dona.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’AUB
16 de setembre de 2019, a la seu d’AUB.

PRIMER ACTE DE COMMEMORACIÓ 60 ANIVERSARI D’AUB
1 de desembre de 2019, Basílica de Montserrat. 
Concert del Cor de mestres de Música de Catalunya del Projecte Xarxa Musical Escolar.Cat. d’ Amics 
Unesco Barcelona.Van comptar amb la presència de l’Honorable Senyora Mariaàngela Vilallonga Vives, 
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

JORNADA DE PORTES OBERTES I CELEBRACI’O DE NADAL
19 de desembre de 2019, a la seu d’AUB.
Concert de Nadal a càrrec d ela Coral Preludi. Pica pica nadalenc.



ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El 25 de setembre del 2015 l’Assemblea General de l’ONU va adoptar l’Agenda 2030 per 
al desenvolupament sostenible. L’agenda, que conté 17 objectius (els ODS) és el resultat d’un 
procés de negociació que va involucrar 193 estats i la participació sense precedents de la societat 
civil, l’administració local, ONG, empreses, etc.
Aquests objectius substitueixen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que van 
estar vigents fins el 2015, i busquen ampliar els èxits que s’havien aconseguit, i obtenir aquelles 
fites que no van poder ser assolides.

Acabar amb la pobresa en totes les 
seves formes.

Reducció de la desigualtat: Reduir la 
desigualtat entre i dins dels països.

Acabar amb la fam i la inanició, 
aconseguir la seguretat alimentària, 
millorar la nutrició i promoure una 
agricultura sostenible.

Crear ciutats sostenibles i poblats 
humans que siguin inclusius, segurs 
i resistents.

Garantir vides saludables i 
promoure el benestar per a totes les 
edats.

Garantir un consum i patrons de 
producció sostenibles.

Aconseguir la igualtat de gènere 
a través de l’enfortiment de dones 
adultes i joves.

Conservar i utilitzar de forma 
sostenible els oceans, mars i recursos 
marins per a un desenvolupament 
sostenible.

Garantir una educació inclusiva 
per a tots i promoure oportunitats 
d’aprenentatge duradores que 
siguin de qualitat i equitatives.

Combatre amb urgència el canvi 
climàtic i els seus efectes.

Garantir la disponibilitat i una 
gestió sostenible de l’aigua i de les 
condicions de sanejament.

Protegir, restaurar i promoure 
l’ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres, detenir i revertir pèrdua 
de la biodiversitat.

Garantir l’accés de totes les persones 
a fonts d’energia assequibles, 
fiables, sostenibles i renovables.

Promoure societats pacífiques i 
inclusives, garantir l’accés a la 
justícia per tothom, desenvolupar 
institucions eficaces i responsables.

Promoure un creixement econòmic 
sostingut, inclusiu i sostenible, una 
ocupació plena i un treball digne 
per a totes les persones.

Enfortir els mitjans per implementar 
i revitalitzar les associacions 
mundials per a un desenvolupament 
sostenible.

Construir infraestructures resistents, 
promoure una industrialització 
inclusiva i sostenible i fomentar la 
innovació.
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INAUGURACIO DEL CURS 19-20 D’AUB

L’acte inaugural del curs 2019-2020 el vàrem  
celebrar l’1 d’octubre, al Palau Macaya de 
Barcelona.  
Durant l’acte, Rosa-M Pujol i Eladi Crehuet, 
Presidenta i Vicepresident d’Amics Unesco 
Barcelona, ens van presentar el programa previst 
pel curs 19/20 i Núria Terribas, Directora de la 
Fundació Víctor Grífols i Lucas, ens va parlar del 
cicle Espais de reflexió en bioètica,  programat 
pel curs gràcies a la col·laboració entre ambdues 
entitats. En el mateix acte vam celebrar la seva 
primera sessió, Reproducció humana: nous 
reptes, a càrrec de la Dra. Montse Boada, 
directora dels Laboratoris  de Tractament de 
Reproducció Assistida de Dexeus Dona. 
Per finalitzar, vàrem gaudir de l’actuació de la 
nostra Coral Preludi.

ESPAIS DE DIÀLEG I REFLEXIÓ

CONFERÈNCIA: L’EXPERIÈNCIA RELIGIOSA, AVUI

CICLE: ESPAIS DE REFLEXIÓ EN BIOÈTICA

Dins els espais de diàleg i reflexió que vol promoure l’entitat, el 23 de maig vàrem celebrar aquesta 
sessió,  sobre la religiositat al segle XXI, a càrrec de Raimon Ribera, llicenciat en ciències econòmiques 
i en filosofia i lletres per la UB i professor d’ESADE.  
La religió és un tema sobre el que no és fàcil posicionar-se en el nostre context cultural actual, però 
que mereix ser pensat, discutit. La casua de la construcció de la divinitat en el mòn d’avui és alhora 
pertinent i difícil. Per això és importat arribar a formular una visió de l’ambit religios entenedora pels 
nostres contemporanis i que periti, faciliti, ajudi a endinsar-se oeks camins de la divinitat.

Els nous reptes de la reproducció humana, 
els misteris del cervell, el futur de la genètica, 
el control de les nostres dades de salut, els 
problemes de la soledat i l’envelliment, el final 
de la vida… Aquests temes vinculats a la bioètica 
i a la vida humana, generen un intens debat i van 
esperonar a Amics de la Unesco de Barcelona 
i  a la Fundació Víctor Grífols i Lucas a sumar 
esforços per organitzar conjuntament un cicle de 
conferències per debatre’ls amb profunditat, al 
llarg del curs 2019 -2020. 
A excepció de la primera conferència, que es 
va portar a terme al Palau Macaya durant l’acte 
inaugural del curs, la resta de conferències 
tindran lloc a la seu d’AUB. El programa previst 
és el següent:
“Reproducció humana: nous reptes”. A 
càrrec de la doctora Montse Boada, directora 
dels Laboratoris de Tractament de Reproducció 
Assistida de Dexeus Dona. “El misteri del cervell 

humà”. A càrrec de Bernabé Robles,  cap del 
Servei de Neurologia del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu.
“Cap on va la genètica?”. A càrrec de 
Salvador Macip, professor del Departament de 
Biologia mol·lecular i cel·lular de la Universitat 
de Leicester.
“Qui gestiona les nostres dades de salut?”. 
A càrrec de Núria Terribas, jurista, especialitzada 
en l’àmbit de la bioètica i el biodret.
“Transhumanisme: l’ésser humà 2.0”. A 
càrrec de Miquel-Àngel Serra,  doctor en Biologia 
per la UAB, expert en bioètica de la investigació 
biomèdica. 

“Som el que mengem”
 
“Envelliment i soledat”

“Final de la vida: qui decideix per mi?”



Vàrem continuar amb les activitats d’aquest projecte, 
iniciat amb l’objectiu de conscienciar i treballar 
directament la problemàtica de les persones 
refugiades. Presentat el setembre de 2018 amb la 
taula rodona “Un mar de confusions: refugiats? 
immigrants?”, durant el 2019 es van portar a terme 
les següents activitats: 

Exposició “Després de les onades”: inaugurada 
el 2018, va continuar convidant-nos a reflexionar 
sobre la situació dels refugiats al món a través de 

diferents elements aparentment inconnexos. Cedida 
per la Fundació Ateneu Sant Roc, de Badalona.

Xerrada: Proactiva Open Arms, a càrrec d’un 
representant d’aquesta organització, que ens va 
explicar àmpliament la seva tasca, acompanyada 
d’una exposició fotogràfica. 

Xerrada “Falses notícies”, a càrrec de Pep Martí, 
periodista i llicenciat en història contemporània.

PROJECTE “DONAR LA MÀ”

El matí del 29 de novembre de 2019 vam acollir una 
altra edició d’aquests Esmorzar-Emprén, en el marc 
del projecte ATRI: autoocupació, treball en xarxa i 
innovació, impulsat per tres fundacions expertes en 
l’assessorament de projectes d’autoocupació:
Fundació Servei Solidari, 
Fundació Prevent i 
Escola Pia Granollers.

ESMORZAR EMPRÈN 2019

MILLOREM LA REFLEXIÓ SOBE EL PROJECTE EUROPA

CICLE “ELS CAFÈS D’EUROPA”

Un cop al mes,  aquest cicle ens dòna la possibilitat 
d’aprofondir en temes europeus, tot analizant 
les similituds i diferències que poden existir en la 
normativa de determinades institucions jurídiques, 
com ara el mecenatge, la política financiera, la 
política en matèria de migraciones, o plantejar la 
conveniència de la col·laboració en la investigació 
de temes d’interès comú.

Les sessions de l’any 2019 van ser:

Ens cohesiona la recerca europea?. A càrrec 
d’Enric Banda, doctor en Ciències Físiques per la 
UB.
Responsabilitat patrimonial en el sector públic. 
A càrrec de Gabriel Capilla, Cap del Gabinet 
Jurídic de la UAB.

La fiscalitat del mecenatge. A càrrec de Montserrat 

Casanellas, professora de Dret Financer de la UB.



CICLE DE COL·LOQUIS DE CIÈNCIA I TÈCNICA

AFEGIM CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Un dimecres al mes, ens acostem a la ciència i a la 
tècnica tot tractant temes d’actualitat o de la vida 
quotidiana en sessions interactives. Durant el 2019 
es van portar a terme els següents col·loquis:

“Mengem química cada dia: què ens diuen les 
etiquetes dels aliments?”. A càrrec del Dr. Claudi 
Mans Teixidó, catedràtic emèrit del Departament 
d’Enginyeria Química i Química Analítica de la UB. 

“La fotografia i el mòbil. Present i futur d’aquesta 
nova càmera”. A càrrec de Josep Maria Cortina, 
economista i fotògraf. Col·laborador  en matèria 
de fotografia a la revista digital NÚVOL i editor del 
Blog cultural PROVA I ERROR. 

“Tecnología Ambiental y necesidades sociales”. 
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. 

“La Bioquímica, clau en la lluita contra malalties 
com la diabetis, l’obesitat o el càncer”. A càrrec 
de Josep Maria Fernández-Novell,  llicenciat en 
química i doctor en bioquímica per la Universitat de 
Barcelona.

“Publicitat enganyosa. Com es degraden els 
aliments? Com es presenta el futur?”. A càrrec 

del Dr. Claudi Mans Teixidó, catedràtic emèrit del 
dept. d’enginyeria química i química analítica de la 
Universitat de Barcelona.

“L’avaluació ambiental estratègica. Una eina per 
a la integració dels valors i criteris ambientals 
en els plans i programes”. A càrrec del Sr. Josep 
Maria Torrents Abad, arquitecte, cap del Servei 
de Plans i Programes de la Subdirecció General 
d’Avaluació Ambiental (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya). 

“Jugant amb els bioelements de la Taula 
Periòdica i la nostra alimentació”. A càrrec 
de Josep Maria Fernández Novell,  Llicenciat en 
Química i  Doctor en Bioquímica per la Universitat 
de Barcelona. 

“El disseny industrial a Catalunya, pionera a l’Estat 
Espanyol”. A càrrec de Sílvia Puig Pagès, Doctora en 
Belles Arts (UB). 

I l’exposició d’objectes relacionats amb la Taula 
Periòdica dels Elements Químics, cedits pel Dr. 
Claudi Mans. Maig-juny.

EXPOSICIONS

Exposició “Després de les onades”
Inaugurada a finals de 2018, va continuar aquesta 
exposició, que ens van convidar a reflexionar sobre 
la situació dels refugiats al món a través de diferents 
elements aparentment inconnexos.
Cedida per la Fundació Ateneu Sant Roc, de 
Badalona.

Exposició de pintura “Venus” 
Obres del jove pintor Marc Prats. 
De maig a juny.

Exposició d’objectes relacionats amb la Taula 
periòdica dels elements químics, procedents 
del Dr. Claudi Mans - catedràtic emèrit del Dept. 
d’Enginyeria Química  i Química Analítica de la 
Universitat de Barcelona-  i del Col·legi Oficial de 
Químics de Catalunya.
Del 13 al 24 de maig.

Exposició “Tu pots ser casteller”
Fotografies de Ton Gasull, fotògraf i casteller, que 
ens van mostrar qui són i què fan els castellers de la 
colla Castellers d’Esplugues.
De juny a setembre.
 



AMPLIEM LA FORMACIÓ CONTINUA

CURS: FRIDA KAHLO I L’ARQUEOLOGIA

Frida és un nom lligat a la pintura mexicana del s 
XIX i Khalo, per la seva part, un cognom universal i 
significatiu cenyit de passió, autoretrats i llenços de 
color brillants. La seva pintura és testimoni d’una 
profunda consideració i afecte per l’art mexicà antic 
i gràcies al seu pare va desenvolupar el seu interès 
en arqueologia. 
En homenatge a la pintora mexicana es va 
duur a terme un curs en el que es va donar a 
conèixer l’arqueologia de les antigues cultures 
mesoamericanes de la Vall i Occident de Mèxic., a 
través de les següents sessions: 
1.Introducció. Breus pinzellades de la vida de Frida 
Kahlo 
2. Entre ‘calacas’, altares, xamans i divinitats. La 
identitat cultural mexicana de Frida Kahlo 
3. Principals àrees culturals de Mesoamèrica 
4. Diego Rivera i el Col·leccionisme de l’Art 
Precolombí 
5. Piràmides de Mèxic 
6. L’antiga Tenochtitlan. 
7. Cultures de l’Occident de Mèxic I: De Sinaloa a 
Nayarit 

8. Cultures de l’Occident de Mèxic II: De Jalisco a 
Colima 
9. Cultures de l’Occident de Mèxic III: De Guajanato 
a Guerrero 
10. Zona arqueològica de Teotihuacan, la ciutat 
dels Déus.
A càrrec de Victòria Medina, deTROPIC DE 
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i Cultural.

CICLE PEDAGOGIA COMPARTIDA: CATALUNYA I OCCITANIA

Aquest cicle de conferències és el segon que 
organitza Amics de la Unesco de Barcelona sobre 
Occitània, aquest cop amb motiu de la proclamació 
per part de l’ONU del 2019 com Any Internacional 
de les Llengües minoritzades.
Dues de les sessions es varen portar a terme al 
Centre Cívic Casa Golferichs.

Romanicitat de l’occità. A càrrec del Dr. José 
Enrique Gargallo Gil, del Dep. de Filologia 
Romànica de la UB.

Dificultats d’acquisió lingüística als instituts i 
col.legis de Montpelhièr. Metodologies de 
recerca per valorar el grau de transmissió 
de l’occità en l’àmbit escolar. A càrrec del Sr. 
Efrén Beltrán Roncal, sociolingüista en l’àmbit de 
l’ensenyament de l’occità.

Les contribucions del CAOC a les relacions 
calalanoccitanes en l’àmbit educatiu. A càrrec 
de, Sra. Núria Comas Fornaguera, presidenta del 
CAOC i Sr. Marçal Girbau, professor del CAOC.

Les contribucions mútues entre l’Escola Catalana 
i l’Occitana a partir de la instrumentació 
pedagògica. A càrrec de la Sra. Rosa Maria 
Salgueiro, membre de l’Institut d’estudis aranesi-
Acadèmia aranesa de la llengua occitana i del Sr. 
Efrén Beltrán Roncal, sociolingüista en l’àmbit de 
l’ensenyament de l’occità.

El futur de l’ensenyament a Catalunya i a 
Occitània: reptes per a un aprenentatge col.
laboratiu en un món de canvis socials i tecnològics 
per al s. XXI. Participants de la taula, Sr. Xavier Moral, 
de la Direcció de Política Lingüística, Generalitat de 
Catalunya. Sr. Efrén Beltrán Roncal, sociolingüista 
en l’àmbit de l’ensenyament de l’occità.

Les Calandretas, escoles occitanes immersives 
i obertes al plurilingüisme. A càrrec del Sr. Patrici 
Baccou, director d’APRENE.

CURS: EXPLORADORS. PRIMERES OCUPACIONS HUMANES A EUROPA I ASIA

En aquest curs teòric i pràctic es va treballar l’estudi 
de l’Homo erectus i les seves variacions regionals en 
el seu sentit més ampli. Quin va ser el primer fòssil 
descobert? Quin problema va plantejar la seva 
diversitat anatòmica? Quins territoris va explorar? 
Nous temps i nous paradigmes obliguen a revisar 
el panorama de les primeres poblacions a Europa 
i Àsia.
Dividit en:
1. Eugène Dubois, Davidson Black i el mite de la 
‘baula perduda’ 
2. I arribaren els “Homo erectus” africans. Principals 
jaciments, descobertes i taxonomia 
3. Olduvai, Peninj i una nova tecnologia. Origen i 
domesticació del foc 
4. ‘Out of Africa’. Cap a on es dirigiren els primers 
exploradors? Possibles escenaris a Euràsia 
5. Dmanisi i Homo georgicus. Evidència fòssil al 
Caucas 
6. Evidència fòssil al sud-est asiàtic: l’illa de Java 
7. Rera la ‘Línia de Wallace’. El cas de l’Homo 
floresiensis 

8. Evidència fòssil del grau erectus la Xina: 
Zhoukoudian, Lantian i Longgupo 
9. L’entrada dels hominins a Europa. Atapuerca i 
Homo antecessor 
10. Jaciments d’Homo heidelbergensis a Europa. 
Estat de la Qüestió.
A càrrec de Victòria Medina, deTROPIC DE 
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i Cultural. 

CURS: PÂTRIMONIS ARQUEOLOGICS DE LA HUMANITAT (XI)

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 
aquest patrimoni cultural i mundial.
Gràcies a aquesta iniciativa, de la que formen part 
més de 150 països, es va poder duur a terme el 
curs per tal d’endinsar-se en alguns d’aquests 
enclaus d’extraordinari interès arqueològic, cultural 
i natural.
Dividit en:
1. La UNESCO i els nous Patrimonis de la Humanitat. 
La 43a reunió del Comitè del
Patrimoni Mundial a Bakú (Azerbaidjan)
2. Uadi Al-Hitan (La Vall de les Balenes) (Egipte)
3. Santuari de My Son (Vietnam)
4. Lloc maia de Copan (Honduras)
5. Muralla romana de Lugo (Espanya)
6. Monument Nacional del Gran Zimbabwe 
(Zimbabwe)
7. Conjunt de petroglifs de l’Altai mongol (Mongòlia)
8. Òpera dels Margravis de Bayreuth (Alemanya)
9. Poble de Taos (EEUU)

10. Els Sundarbans (Bandaglesh)

A càrrec de Victòria Medina, deTROPIC DE 
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i Cultural.



CURS: ARQUEOLOGIA, AGATHA CHRISTIE I L’ORIENT EXPRESS

Més enllà de les novel·les policíaques, la popular 
escriptora britànica i “Dama del Crim”, Agatha 
Christie, tingué un curiós i apassionat vincle amb 
el món de l’arqueologia. Com es va despertar el 
seu interès? Quins arqueòlegs va conèixer? Què 
feia amb l’Escola Britànica d’Arqueologia a Iraq? 
Resseguirem el seu periple pel Pròxim Orient i 
visitarem els principals jaciments que l’inspiraren a 
escriure sobre l’arqueologia. Un singular homenatge 
literari i científic a les ruïnes i vestigis de l’antiguitat.
Dividit en:
1.Rere les passes d’Agatha Christie. La seva vida, la 
seva obra
2.Viatgers i arqueòlegs britànics a la Mediterrània. 
3.Fotografiant monuments al s. XIX.
4.L’Orient Express. Cap a Orient a través d’Europa.
5.Istanbul, Santa Sofia i les Portes Cilícies.
6.En territori libanès. Nahr el-kalb, jaciment i 
inscripcions.
7.En territori siri. Vall de Jabur, Gaggag i tells.
8.En territori siri. Chagar Bazar i Tell Brak.
9.La British School of Archaeology a Iraq.

10.Ur, Nimrud i l’antiga Mesopotàmia.
Egipte. Stephen Glanville i la Vall del Nil.

A càrrec de Victòria Medina, deTROPIC DE 
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i Cultural. 

CURS: EN TERRITORI NEANDERTAL, REDECOBRINT EL SEU LLEGAT FÒSSIL I 
ARQUEOLÒGIC.

Qui i com eren els neandertals? En quin entorn 
van viure? Què sabem del seu pensament 
simbòlic? Què revela la genètica? Des que 
l’any 1856 tingué lloc a la Vall de Neander, la 
descoberta d’un fragment cranial a la cova de 
Feldhofer, fins a les darreres descobertes d’avui 
dia, el panorama ha canviat rotundament i cal 
fer-ne una revisió científica. Ens endinsarem en 
el registre fòssil i arqueològic dels neandertals 
i resseguirem les seves passes per Europa, el 
Pròxim Orient i l’Àsia Central.
1.La cantera de Forbes i la troballa de Gibraltar 
1. Fòssils abans de Darwin.
2.Una vall de neandertals a Pinilla del Valle 
(comunitat de Madrid)
3.Els “13” de El Sidron. Neandertals a Astúries. 
Estat de la qüestió.
4.Abric Romaní i el Parc Prehistòric de Capellades 
(Anoia)
5.L’home fòssil de la Chapelle-aux-Sants (França)
6.La Cova de Spy i els neandertals a Bèlgica
7.La ploma del neandertal. Descobertes a Cova 
Fumane (Itàlia)

8.La cova de Shanidar, el primer enterrament i 
una ofrena floral (Iraq)
9.Descobertes neandertals a la Sibèria: Deníssova 
i Oklanikov
10.Cova Manot (Israel). Sapiens versus 
neandertals.
A càrrec de Victòria Medina, deTROPIC DE 
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i 
Cultural. 

CURS: LA MALETA DE PAUSÀNIES. PECES VIATGERES DE L’ANTIGA GRÈCIA

L’obra del geògraf, historiador i viatger grec Pausànies 
(s. II dC) fent una descripció de les principals 
ciutats de l’antiga Grècia, ens serveix de marc per 
endinsar-nos en una civilització impregnada de 
déus i herois que encara avui dia, el seu Passat ens 
segueix fascinant. Més enllà dels seus monuments, 
temples i edificis, en aquest curs parlarem de tot un 
gabinet de curiositats gregues, vestigis i descobertes 
arqueològiques que ens aportin una altre mirada 
al coneixement de l’antiga Grècia. Una selecció 
d’objectes curiosos que s’exhibeixen dins i fora del 
país, seran el nostre fil conductor per endinsar-nos 
en les seves arrels i llur cultura.
Dividit en:
1. Introducció. Pausànies i el turisme a la Grècia 
d’ahir i d’avui.
2. Marc històric i geogràfic. Dels primers 
assentaments grecs al món hel·lenístic.
3. Gabinet de curiositats gregues. Kleroterion, 
ostrakon, dracmes i la democràcia atenesa.
4. Catalunya a Grècia. Bitllet d’anada i tornada 
(sortida al MAC Barcelona)
5. El teatre grec. Entre titelles, màscares, kothornos 

i els moderns karaguiosis.
6. Gorgoneion. Religió, superstició i màgia.
7. ‘Tanagra’, la ciutat de les figuretes de terracota.
8. El culte al cos. La bellesa a l’antiga Grècia.
9 i 10. La cuina de Pausànies. Beure i menjar a 
l’antiga Grècia.
A càrrec de Victòria Medina, deTROPIC DE 
CAPRICORNI, Eix de Divulgació Científica i Cultural. 

SEMINARI DE SUMI-E. PINTURA I ESTÈTICA JAPONESA

La tècnica Sumi-E és un art oriental d’estètica harmònica i subtil amb una manera particular d’interpretar la 
Natura. Pretén fomentar la “concentració” des del domini del pinzell i l’experimentació de l’estri com una 
continuïtat del cos. En poques línies es veu representat el moviment i l’essència de l’objecte a partir de la 
simplicitat, el buit i els principis estètics de la pintura japonesa Wabi-Sabi.

Es va fer una introducció al coneixement de la tècnica de la tinta xinesa i els principis de l’Estètica japonesa, 
per comprendre la pintura Zen, la destresa del pinzell i la tinta com a eines de transformació i creixement.
A càrrec d’Anna Maria Llagostera, artista i docent especialitzada en l’Art Sumi-E i l’Estètica Zen, orientada 
a Centres de Belles Arts i Espais de Creixement i Benestar Personal.



PATRIMONI ARQUITECTÒNIC MATERIAL I INMATERIAL

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL TURÓ DE CÉLLECS

Paral·lelament als nostres programes de caràcter 
cultural, científic i educatiu, des de fa anys hem 
volgut promoure també el coneixement del Patrimoni 
arqueològic, a través de cursos, viatges, fins que fa 
dos anys, d’acord amb la sensibilitat de l’entitat per 
aquests temes, vàrem tenir l’oportunitat de muntar 
un equip de joves arqueòlegs per tirar endavant un 
projecte d’intervenció arqueològica.  

Després dels corresponents estudis i tràmits previs, es 
va identificar el turó Gros de Céllecs com a nucli on 
es concretaria la intervenció arqueològica. El Turó 
està situat entre els municipis d’Òrrius i de  Vilanova 
del Vallès, entre el Maresme i el Vallès Occidental, 
dins el Parc Natural de la Serralada Litoral.  

L’equip va començar la seva intervenció directa 

el 2019, tot iniciant el camp de treball durant la 
segona quinzena de l’agost amb una prospecció i 
seguint amb l’excavació, per part de l’equip format 
per nou arqueòlegs. Després del desbrossament 
del terreny, es van identificar  línies del poblat i 
espais de sales, on es trobaren restes de peces de 
ceràmica que, tot i no tenir una especial rellevància, 
si la tenen com a testimoni del poblat  de la zona, 
d’un abast molt més gran del que es preveia. Això 
fa preveure que el/s  futur/s camp/s  de treball dels 
pròxims anys podrien desdoblar-se en dos per any, 
si les possibilitats ens ho permeten. 

A posteriori, es projecten un seguit de Tallers escolars 
i d’altres adreçats a adults,  que s’iniciaran el curs 
19-20. 

TALLER DE CONVERSA DE FRANCÈS

Taller adreçat a persones amb un mínim nivell de coneixement de la llengua 
francesa, que vulguin millorar la seva comprensió i la comunicació amb els 
altres. L’objectiu del taller és facilitar eines per a la comprensió oral de la 
llengua francesa i crear seguretat i confiança en els alumnes a l’hora de 
comunicar-se en francès.

A càrrec d’Anna Mèlich, antiga professora de Ciències Polítiques a Ginebra 
i antiga funcionària sènior a la UE, a Brussel•les. 

El taller es realitzà els dilluns a la tarda, de gener a desembre de 2019.

48H OPEN HOUSE BCN: CASA FREDERIC VALLET XIRÓ II

La seu de l’entitat va participar en el 48H OPEN HOUSE BCN, la cita anual de la ciutat amb l’arquitectura, 
el 26 i 27 d’octubre. Un cap de setmana de portes obertes a edificis destacats de Barcelona, a iniciativa 
de l’associació 48h Open House Barcelona que celebrava ja la seva desena edició, dedicada en aquesta 
ocasió a les dones arquitectes.
L’edifici on està la nostra seu és la Casa Frederic Vallet Xiró II, de l’arquitecte JosepPérez Terraza, datada 
el 1906. La seu és un element molt característic de l’entitat, on destaquen els elements modernistes propis 
d’un edifici inclòs en el «Quadrat d’Or» de l’Eixample barceloní.
Durant el cap de setmana del festival, 524 persones van visitar la nostra seu i van conèixer la nostra 
activitat.



TROBADES DE VIATGERS

Els darrers dimecres de cada mes, els amics 
viatgers es troben per compartir la experiència 
del darrer viatge, amb la projecció del video 
realizat, i preparar eñ pròxim amb propostes 
bibliogràfiques.

Per tal d’introduir als viatgers en les  cultures 
dels viatges anuals, es van realitzar les següents 
xerrades:

Conferència sobre Namíbia
A càrrec de Josep Oriol Masclans Paradas, 

llicenciat en Biblioteconomia i Documentació.

Conferència “Dotze ciutats i dues valls. 
Tresors culturals de l’Emilia Romanya i Les 
Marques”. 
A càrrec de Victòria Medina, Doctora en 
Geografia i Història per la UB.

Conferència: “Polinèsia, un viatge als confins 
del gran blau.”
A càrrec de Josep Oriol Masclans Paradas, 
llicenciat en Biblioteconomia i Documentació.

AUB EN RUTA

Vàrem continuar amb aquest programa de sortides per llocs singulars de la ciutat, els matins de dissabte 
o diumenge. Tot redescobrint el patrimoni, contribueixen a divulgar valors històrics, científics, artístics i 
culturals.
Seguint aquest objectiu, durant el 2018 es van realitzar 7 sortides amb una participació notable tot i tenir 
limitat el nombre d’assistents:

El Jardí Botànic més insòlit. Entre flors d’hivern, un hotel d’insectes i altres curiositats

Situat en un pendent suau del Parc de Montjuïc, el Jardí Botànic de Barcelona ofereix una passejada diferent 
en cada estació de l’any a través de la vegetació de les cinc regions del món amb clima mediterrani. 
Inaugurat el 1999, la funció principal del JBB és preservar i donar a conèixer col·leccions de plantes 
mediterrànies. Però també és introduir-nos en la història de la botànica catalana de la mà de la família 
Salvador i el seu meravellós Gabinet. Parlarem de les flors d’hivern, de l’hotel d’insectes, de com protegir 
el patrimoni botànic i tota una miscel·lània de curiositats. Una visita al Jardí Botànic de Barcelona és 
passejar per totes les mediterrànies del món.

Visita guiada a l’Edifici Històric i Fons de Reserva de la Universitat de Barcelona

Al bell mig de la ciutat de Barcelona trobem la construcció més emblemàtica de la Universitat de Barcelona: 
el seu Edifici Històric. Construït l’any 1863 per l’arquitecte Elias Rogent, va ser un element destacat dins la 
configuració urbanística de la Ciutat Comtal i un dels primers edificis col·locats al nou barri de l’Eixample. 
Visitarem aquest espai de la mà d’un guia expert que ens durà per les zones més nobles de l’edifici: el 
vestíbul principal, l’Escala d’Honor, el Rectorat i el Paranimf, veritable cor de la vida universitària, escenari 
dels actes institucionals i les cerimònies més solemnes.

Viatge a la terra dels nenets de Sibèria. Una mirada antropològica

Amb els ulls i les paraules d’en Francesc Bailón Trueba, antropòleg i viatger polar, ens aproparem als 
nenets, un poble nòmada que viu en un dels indrets més remots, salvatges i freds de la Terra. Anirem a la 
recerca d’aquests pastors de rens siberians que mantenen encara moltes de les seves costums ancestrals. 
A través de les fotografies recollides al llarg de les expedicions àrtiques dutes a terme per l’autor, en els 
darrers quatre anys, ens endinsarem en la tundra on viu el poble nenet: un dels últims bufs d’humanitat 
que li queden a aquest planeta.



VIATGES

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”.

El 27 de novembre, els amics de Phineas 
Fogg van celebrar els seus 15 anys en un 
acte a la nostra seu,amb un gran grup 
dels amics viatgers i socis de l’entitat. 
Celebrem la seva veterania i desitgem 
continuar caminant plegats pel món i pels 
Patrimonis de la Humanitat.
Durant el mateix acte es va presentar el 
programa de viatges de 2020.

Amb la col·laboració de:

PORTUGAL JORDÀNIAWEIMAR POLINÈSIA

NAMÍBIA EMILIA ROMAGNASUDÀFRICA LÍBAN



ALIMENTEM L’ESPERIT

Un espai literari de la mà de Joana-Alba Cercós i Gaya, filòloga 
especialitzada en literatura en l’era digital, un taller de lectura 
per anar més enllà dels textos escrits  en la mesura que busca 
un fil narratiu transversal que conflueixi a través de les arts. En 
aquestes sessions intercanviem impressions i experiències com 
a lectors, visualitzem i escoltem reinterpretacions de les obres 
literàries, i compartim tot allò que ens suggereixen els llibres 
que llegim.

Les sessions de 2019 van tractar sobre les següents obres:

“Cyrano de Bergerac” d’Edmond Rostand.

“La fabricanta” de Dolors Monserdà.

“Fulles d’herba” de Walt Whitman.

“Antígona” de Salvador Espriu.

“Argelagues” de Gemma Ruiz.

“Algú com tu” de Xavier Bosch.

MIRADES LITERÀRIES: TALLER DE LECTURA

Durant el 2019 vàrem celebrar kes següents 
presentacions literàries:

“África: la unión de Jesús y Mahoma”, de Sogué 
Diorisso. Diálogo entorno al libro con Ababacar 
Thiakh, Federació dels Dahira Sufí de Catalunya, 
Jordi Giró, Grup de Recerca islamo-cristiá (GRIC)

“Itineraris interiors”, Lluís Ylla, Ruth Galve i 
Ramon M. Nogués, tres dels autors del llibre 
Itineraris interiors, van presentar aquesta obra amb 
la col·laboració de Cristina Domínguez, membre 
d’Amics del Desert.

PRESENTACIONS LITERÀRIES

TALLER LITERARI: LA RUTA NATURAL

TALLER LITERARI: LECTURA EN COMPANYA

Darrere d’aquest palíndrom (que en la seva aparent 
simplicitat amaga una bella metàfora de la literatura) 
s’hi refugia una activitat literària que duem a terme, 
conduïda per Pere Inglés.
Un dimarts al mes, des del novembre fins a final 
de curs, es parla sobre un autor i d’una obra seva, 
proposada prèviament. D’altra banda, de forma 
voluntària, s’escrivia un text breu a partir d’una 
consigna prèvia i es dedicava un temps a comentar 
aquests treballs.

“La fiesta en el jardín”, de Katerine Mansfield.
“Cómo se salvó el mundo”, de Stanislaw Lem.
“En somnis comencen les responsabilitats”, de 
Delmore Schwartz.
“En el bosque”, de Ryonouske Akutagawa.
“Los perros de Tesalónica”, de Kjell Askildsen
“Lusus naturae”, de Margaret Atwood.
“La marca en la pared”, de Virginia Woolf.

Malgrat que la literatura s’acostuma a gaudir en 
solitari, hi ha obres que, per la seva complexitat 
i dificultat de lectura, ve de gust gaudir-les en 
companyia. Reunir-nos per llegir-les, comentar-les 
plegats i, així, compartir les emocions i riqueses que 
contenen.
Aquest curs es va proposar fer-ho amb l’obra “La 
mort i la primavera” de Mercè Rodoreda.
Junts es mira de gaudir d’una obra que, per llegir-la,
requereix intrepidesa i la ment ben oberta. La Mercè 
Rodoreda ens ofereix la que potser sigui la seva 
obra més agosarada i profunda. Quan en Borges 
va dir que la literatura és un somni dirigit, semblaria 
que ho va fer després d’haver llegit “La mort i la 
primavera”.
Conductors: Andreas Winter i Pere Inglés.



4 BORNIS A INNISFREE: TROBADES DELS AMANTS DEL CINEMA

CICLE DE CINEMA I PSICOÀNALISI

Trobades dels amants del cinema, que el 2019 varem batejar 
AMB VEU PRÒPIA perquè es va dedicar a grans directors, potser 
no massa populars, que tenen una obra amb segell propi (pel seu 
estil, els temes i el tractament tan personal que fan del cinema).

Quiero la cabeza de Alfredo García, de Sam Peckinpah. (1974) 

Lilith, de Robert Rossen. (1964)

Vida en sombras de Llorenç Llobet Gracia. (1948)

Detour d’Edgard G. Ulmer. (1945)

Las uvas de la ira, de John Ford. (1940) 

Miquel Compte i Hugo Monteverde ens van 
presentar un nou cicle de Cinema i Psicoanàlisi, 
titolat “Dones en la vora ...un enigma”.
A través de cinc pel·lícules, “Un sol interior” de 
Claire Denis, “Dones del segle XX” de Mike Mills, 
“Frances Ha” de Noah Baumbach, “Lady Bird” de 
Greta Gerwig i “Frances” de Graeme Clifford, ens 
van convidar a participar i reflexionar sobre la dona 
i el femení en aquest aquí i ara social tan complex. 
Temes com la posició de les dones davant l’amor, el 
seu rol en una societat que circula a una velocitat 

de vertigen, el declivi del model patriarcal o la 
violència que pot patir, i no només, a les mans dels 
homes, aniran sorgint i es debatran en les nostres 
reunions.
La vella pregunta de Freud, “Què vol una dona?”, 
pregunta que en aquest segle XXI està per respondre 
ens va donar peu a interessants debats i les 
aportacions del psicoanalista francès Jacques Lacan 
ens van ajudar a veure un punt de vista diferent 
respecte a un tema que tanta controvèrsia desperta.

Des del seu naixement el 2002, es va convertir en un 
espai per infants i joves per gaudir del cant coral a través 
de la diversitat cultural mitjançant la música. 
Coral infantil i juvenil, de composició i repertori 
intercultural, que venia assajant els divendres a la tarda. 
Formada per nens i joves, durant el 2019 varen realitzar 
2 actuacions. Al concert d’estiu, de cloenda del curs, 
varen presentar el repertori treballat durant els mesos 
inicials a la seu d’AUB.
El curs 2019-2020 la Coral infantil i juvenil està en 
procés de reprendre una nova direcció musical.

CORAL TESSEL·LA

CONCERT D’ARPA, CLOENDA DEL CICLE “EN CLAU DE DONA”

Dins del Cicle Dones Compositores iniciat l’any 2018, restava un concert molt especial, el concert per 
arpa. Va tenir lloc el 31 de gener de 2019, a la seu de l’entitat, tot oferint-nos l’arpista Arnau Roura un 
gran concert, a través de l’obra de múltiples compositores. 



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 2019 han realitzat múltiples actuacions 
entre concerts, participacions amb d’altres corals i 
sortides.

Llistat concerts:

Concert de Nadal a la parròquia del Sant Àngel 
Custodi d’Hostafrancs (Barcelona).

Trobada amb l’Orfeó de Santa Coloma de Queralt 
a Barcelona. Concert conjunt a la tarda a la 
parròquia de Sant Isidor. Ressopó de les dues corals 
a la seu d’Amics de la UNESCO.

Concert a Santa Coloma de Queralt com a 
segona part de l’encontre coral que hem organitzat 
conjuntament amb l’Orfeó de Santa Coloma.

Cicle Coral de la FCEC. Concert al Petit Palau de la 

Música. També hi participen 3 corals més però cada 
una actúa per separat.

Excursió de la coral Preludi a Ripoll, Sant Joan de 
les Abadesses, les valls de Camprodon i el Vallespir. 
Petites actuacions a diferents llocs: Santa Cecília de 
Molló, Restaurant de Figueres, etc.
Actuació a la graduació d’Infermeria de les Escoles 
Gimbernat (UAB) de Sant Cugat del Vallès.
Actuació a la graduació de Fisioteràpia de les 
Escoles Gimbernat (UAB) de Sant Cugat del Vallès.

Concert a la Casa Mare de les religioses Vedrunes 
de VIC com un petit homenatge a la ex cantaire 
Maïté Cabié.

Actuació a l’acte d’inici de curs d’Amics de la 
UNESCO al Palau Macàia.

Concert a una Residència de persones de la 3ª edat 
de Sant Gervasi (Barcelona)

Concert de Nadal a la seu d’Amics de la UNESCO 
de Barcelona.

CORAL PRELUDI XARXA MUSICAL ESCOLAR

La promoció musical forma part també de les tasques de divulgació com a eina d’unió i d’aproximació a 
l’entesa i a la pau entre les societats i, en conseqüència, entre les persones. Per això AUB dedica els seus 
esforços també a la seva promoció.

Xarxa Musical Escolar. Cat s’inicià el 2006 amb l’objectiu de fomentar el cant, el cant coral i la formació 
de cors de qualitat entre els professors de música dels centres educatius de Catalunya. La bona acollida 
del projecte va evolucionar a la creació d’un gran Cor de Mestres de Música de Catalunya, que cada dos 
anys ofereix a la ciutadania un gran concert en llocs emblemàtics de la ciutat. 

Es van celebrar tallers a Barcelona, Girona, Lleida, Reus i Vic, amb una participació de 185 mestres.

L’1 de desembre es va celebrar el concert a la Basílica de Montserrat, tot iniciant així els actes de 
commemoració del 60 aniversari de la nostra entitat. A l’acte ens va acompanyar la consellera de cultura 
del govern de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. M. Àngela Vilallonga, entre altres autoritats, i en 
acabar la junta directiva d’AUB va mantenir una audiència amb el Pare Abat de Montserrat.



La Felicitat

BARCELONA

Organització
de les Nacions Unides

per a l’Educació,
la Ciència i la Cultura

El curs passat el tema que vam proposar va ser la Felicitat. Volem agrair als mestres que ens fessin un 
racó a les seves aules i que sumessin una tasca més a les mil i una que ja duen a terme. Sabem molt 
bé que són ells qui engresquen a participar. 
I com no, volem agrair de tot cor als nens i nenes, nois i noies participants el seu treball i el seu esforç. 
Un cop més ens han regalat els seus pensaments, els seus desitjos i les seves emocions. I un cop més 
les seves paraules  han sobrepassat les nostres expectacions i ens han fet saber que, malgrat la seva 
joventut, són molt capaços de saber destriar el que és realment important i el que de fet els apropa a 
la felicitat.
Veieu sinó, a tall de mostra, paraules extretes dels textos que ens van lliurar. Són expressades des de la 
ingenuïtat dels més menuts fins a la profunditat dels que ja estan deixant enrera l’adolescència.

“Crec que sóc feliç quasi sempre. Per ser feliç en tinc prou amb un suc de pinya”.
“Soc feliç quan surto de nit amb la mare i el pare i mirem la torre Agbar, la lluna i les estrelles”.
“La felicitat depèn del que es dona i del que es rep”.
“La felicitat no és una destinació, és un viatge”.
“La felicidad es el simple fet de ser lliures i no estar lligats”.
“El món és el millor lloc per viure i ser feliç”.
“La felicitat és un t’estimo a cau d’orella”. 
“La felicitat és sempre interior”.
“La felicitat consisteix en aprendre a gaudir dels detalls més ínfims, fins i tot de    l’obscuritat més 
profunda”.

L’èxit aconseguit en cada edició i el convenciment de contribuir en la formació dels nois i noies 
participants és el que ens empeny a continuar amb la nostra tasca, ens insta a superar-nos i ens fa una 
mica més feliços.

DADES DEL XV CERTAMEN LITERARI ESCOLAR EN LLENGÜES D’ORIGEN

63 centres educatius participants.

737 treballs rebuts.

26 llengües representades.

510 assistents a l’acte de cloenda i lliurament de 
premis, al Col·legi Sant Ignasi de Sarrià.

AMPLIEM ELS ESPAIS EDUCATIUS



L’acte de cloenda el vàrem celebrar el 30 de 
maig a l’Escola Jesuïtes de Sarrià-Sant Ignasi, 
a Barcelona, amb una assistència de 510 
persones entre alumnes, professors, familiars i 
simpatitzants que van gaudir del lliurament dels 
premis als guanyadors del XV Certamen. Com 
a representants institucionals va comptar amb 
la presència, entre d’altres, de la Sra. Mònica 
Pereña, Subdirectora General de Plurilingüisme 
del Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya, de la Sra. Rosina Gutierrez, 
professora de l’Escola Ramon Llull en nom 
del professorat, de la Sra. Elisabet Guillemat, 
Tècnica de la Direcció General d’Afers Globals 
del Departament d’Exteriors de la Generalitat 
de Catalunya, del Sr. Miquel Àngel Essomba, 
Comissionat per l’Educació, Infància i Joventut 
de l’Ajuntament de Barcelona i del Sr. Víctor 
Cullell, Secretari del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.



TALLERS D-ARQUEOLOGIA PER GRUPS ESCOLARS

Els vàrem iniciar el dissabte 27 d’abril, amb un grup d’alumnes de l’escola Mare de Déu de la Soledat, 
Salesianes de Sant Andreu, amb els seus familiars. Després de la projecció d’un audiovisual sobre la 
fundació de la UNESCO i de la nostra entitat, I la presentació dels nostres projectes, va tenir lloc un taller 
d’arqueologia a càrrec de Carlos Torres, arqueòleg al davant del nostre projecte arqueològic al Turó de 
Cellex.

CELEBREM LES DIADES INTERNACIONALS

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA POESIA AMB AUDICIONS DE POETES

El dia mundial de la poesía es va celebrar el 21 de març, celebrant també el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, otrogat a Marta Pessarrodona. 
Amb la iniciativa “Poetes en la seva veu” es van celebrar audicions dels poetes:

Salvador Espriu

Carles Riba

Luis Cernuda

Federico García Lorca (veu de Margarida Xirgu)

Marta Pessarrodona (veu)

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

El tema del Dia Mundial de l’Aigua, 22 de març, 
va ser “Aigua i desenvolupament sostenible”. 
L’objectiu va ser fomentar la reflexió que 
l’aigua és fonamental per al desenvolupament 
sostenible i palesar la necessitat d’un enfocament 
multidisciplinari de l’aigua. En aquest cas, es va 
tenir en compte les interconnexions de l’aigua 
entre alimentació, energia, salut, comerç i medi 
ambient. 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS

EL URUGUAY ACTUAL: UNA MIRADA DESDE LA SOCIOLOGIA

El Consolat de l’Uruguay a Barcelona va celebrar un 
acte a la nostra seu, el 28 de juny, per a tractar sobre 
l’Uruguay actual des d’una perspectiva sociològica.

CONEGUEM L’ONG “HEALTHUSNEPAL”

HealthUsNepal és una ONG d’acció directa, fundada amb 
l’ajut de familiars i amics, que té per missió proporcionar el 
suport necessari, humà, logístic i financer, per continuar la 
gran labor que Marc Boix  i els seus actuals ajudants estan 
desenvolupant a una població del Nepal. Fa 2 anys que Marc 
Boix Bruguera és a Simikot (capital d’Hamla), on ha muntat una 
farmàcia. Es desplaça també a altres localitats com Kumlika,  
on ha obert un petit CAP, o Takla, el seu poble natal de 15 
habitants, sense aigua ni llum, ni sanitaris a les cases.
Ens ho va explicar tot Ramon Boix, pare adoptiu de Marc, el 16 
de desembre.

TAULA PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

La nostra entitat va estar present en l’acte de constitució de la Taula per l’Emergència Climàtica de 
Barcelona, que va tenir lloc el 10 de juliol  al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
participació de més de 300 persones de 200 entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible. 
Presidit per l’alcaldessa de Barcelona, va comptar també amb la presència de la directora general de 
Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Mercè 
Rius, i del subdelegat del Govern a Barcelona, Carlos Prieto. Aquesta cimera va ser el primer pas d’un pla 
d’acció que ha de contemplar mesures a aplicar a curt, mitjà i llarg termini.
La ciutat es preparava per declarar l’emergència climàtica amb la constitució d’una taula de treball formada 
per entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible, amb l’objectiu elaborar els continguts de la Declaració 
d’Emergència Climàtica de Barcelona que va entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2020, coincidint 
amb la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions.



SALVA SOLER: DIRECTO! TERRATS DE VINS

El poeta interdisciplinari Salva Soler, un dels més grans exponents de la poesia escènica i l’spoken word 
a nivell internacional, presentà un espectacle poètic/teatral sense etiquetes, on els poemes cobren vida i 
es transformen, d’una banda, en històries sensibles, carregades de sinceritat, energia i emoció, i de l’altra, 
en peces còmiques, jocs de paraules i fins i tot, peces d’improvisació amb el públic.
Acompanyat per la pianista Andrea Porcar, es van maridar les paraules amb una selecció de vins de 
D.O.Catalunya pensada per a l’ocasió, de la mà de l’enòloga Clara Dalmau.

TEATRE: TOCANDO AL FRENTE

Tocando al frente neix a partir d’un viatge, 
físic i emocional, que Llorenç González 
va fer el setembre del 2017. Un viatge tan 
enriquidor i revelador que porta l’actor a 
explicar-ho i a sincerar-se dalt d’un terrat de 
Barcelona. Un monòleg a través del qual ha 
trobat la manera de donar veu la seva pròpia 
sensibilitat, a la seva manera d’expressar, 
de sentir i de gestionar les situacions d’un 
periple que comença a l’Argentina, però que 
va molt més enllà i que ens abraça, també, a 
nosaltres, aquí i ara.
Dirigit per Íñigo Asiain i Llorenç González, 
interpretat per Llorenç González i Txema 
Cariñena

Amics UNESCO Barcelona va col·laborar en aquesta 
acció dissenyada pel BACC (Bicicleta Club de 
Catalunya), i portada a terme el 24 de març,  durant la 
festa de la Bicicleta 2019 de Barcelona.
L’objectiu era establir un espai de creació i reflexió 
per imaginar i proposar una ciutat més sostenible, 
segura i humana, on els carrers de Barcelona són els 
protagonistes. 
A partir d’un gran mural en un espai públic, amb una 
trama del mapa de la ciutat de Barcelona, es convidava 
al públic familiar a il·lustrar-lo amb les seves creacions 
sobre la ciutat que voldrien. Un grup de joves il·lustradors 
dirigien i dinamitzaven l’activitat.

MURAL “VIU BARCELONA” – FESTA DE LA BICICLETA 2019



RESULTATS OBTINGUTS

Hem fet apreciar el valor de la cultura i la divulgació científica, utilitzant-la com a font de plaer i d’informació 
i considerar-la com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment personal. Hem integrat la cultura en la vida 
quotidiana perquè s’assimili de forma natural i sense grans esforços les virtuts d’aquesta. I ho hem fet a 
través dels nostres cicles de reflexió i de ciència i tecnologia. 

Hem contribuït a impulsar i a visualitzar els efectes positius de la immigració per tal d’augmentar la 
integració social i la participació de la població immigrada en la nostra societat a través de les escoles 
i de la música, concretada en la vida coral.

Hem promogut la llengua i la identitat catalanes com a eina de cohesió a través, entre d’altres, dels 
Tallers de Lectura en les seves diverses modalitats. 

Hem incrementat la participació dels ciutadans d’origen estranger en les activitats culturals i lúdiques per a 
fomentar la interrelació i l’apropament entre les diverses cultures que conviuen a Catalunya i per garantir-
ne la cohesió social. Hem facilitat la incorporació dels nous residents i veïns, en igualtat de drets i deures 
amb la població local autòctona, a la vida local i al teixit social. 

Hem incrementat l’impacte positiu respecte la perspectiva de gènere. I ho hem fet a través de l’equilibri 
acurat de la participació entre les persones.  

Hem millorat la convivència i la inclusió social des de la perspectiva de la ciutadania, així com el 
desenvolupament social i l’enfortiment comunitari, amb l’increment de la millora de l’organització i de 
la participació comunitària i, alhora, amb la dotació d’un coneixement compartit de les diferents 
cultures.

Hem promogut la diversitat cultural, el diàleg intercultural i la cultura de pau a través de les exposicions 
que hem promocionat i a través de bona part dels cicles que hem promogut aquest any 2019. Cada 
cultura es nodreix de les seves pròpies arrels, però es desenvolupa en contacte amb les altres cultures. 
La cultura és un element socialitzador i estructurador de la persona i AUB està tan convençuda d’aquest 
concepte que no ha deixat de portar-ho a terme en totes les seves activitats. Igualment, i a través també de 
les activitats promogudes s’ha vetllat i s’ha assolit en la majoria de les activitats portades a terme, fer del 
diàleg l’eina bàsica per a la mútua comprensió entre les civilitzacions, cultures i pobles. El respecte i  la 
igual dignitat de les cultures, són la condició “sine qua non” per a la construcció de la cohesió social, de 
la reconciliació entre els pobles i de la pau entre les nacions i aquests conceptes són els que hem treballat, 
treballem i treballarem atesa la nostra vocació d’altaveu dels objectius promoguts des del primer dia per 
la UNESCO. Un exemple del que s’ha dit és, precisament i entre d’altres, el suport que aportem 
a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, promoguda per Colòmbia.

Hem gestionat la diversitat sociocultural (ètnica, lingüística, religiosa...) de manera positiva, és a dir, 
de manera pacífica, preventiva i participativa, de manera eficaç i reeixida. En aquest sentit, enguany 
hem compartit el treball amb diferents cultures com han estat la cultura japonesa i la cultura 
uruguaiana prioritàriament.

Hem promogut el Patrimoni Cultural com a instrument d’enfortiment de cohesió social, fomentant a la 
vegada el respecte pel diàleg cultural i la creativitat humana. Hem donat a conèixer les mesures de 
salvaguarda adoptades actualment, la sensibilització del públic i la transmissió del coneixement d’aquests 
elements culturals. I ho hem fet a través dels nostres cursos que han gaudit d’una excel.lent 
participació.

Hem aconseguit que els infants i els joves vegin en la diversitat un món d’oportunitats per a prevenir 
situacions de conflictivitat social amb l’articulació d’estratègies de participació social i convivència 
intercultural. Hem fomentat l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte per 
la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència i ho hem fet a través del nostre programa 
del Certamen Literari el qual sempre ha tingut sempre des de fa setze anys una gran acceptació 
i una extraordinària participació.

Hem contribuït al desenvolupament personal dels nouvinguts i a la incorporació a la societat catalana. 
Hem facilitat la socialització de les persones nouvingudes amb l’organització de conferències i trobades de 
coneixement de l’entorn social que els ha ajudat a conèixer la societat d’acollida d’una manera ràpida i 
lúdica i, alhora, els seus punts de vista han enriquit la nostra vida associativa. I ho hem fet a través dels 
nostres cicles en els quals “la reflexió i la paraula” són el centre de les esmentades activitats.  

Hem dut a terme activitats culturals adreçades a fomentar el coneixement i l’apropament entre les diverses 
cultures que conviuen a Catalunya. Accions per a impulsar la reflexió sobre la immigració i la diversitat 
cultural. Accions per a incentivar el diàleg, el coneixement i l’apropament entre cultures i accions per a 
promoure el debat intel·lectual i el fet  migratori.

Hem millorat els espais de relació i de convivència amb les iniciatives de participació en les activitats 
culturals que  ajuden a reforçar les xarxes socials del territori.

Hem difós la cultura com a manifestació de la identitat i hem establert un contacte directe entre els 
intel·lectuals i el públic. I ho hem fet a través de la totalitat de les nostres activitats. 
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XARXES SOCIALS

LES XIFRES

EL WEB

Durant el 2019, la difusió a les xarxes de les activitats de l’associació va continuar l’estratègia de continguts 
iniciada i podem apreciar un increment positiu a totes les nostres xarxes.

Durant el 2019 el web va seguir augmentant els seus visitants i les seccions més vistes varen ser  les 
activitats del calendari i el Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen.

2.461
seguidors  

1.441
seguidors  

160
seguidors  

900
seguidors  
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INGRESSOS DE L’ANY 2019 DESPESES DE L’ANY 2019



PRESSUPOST D’INGRESOS DE L’ANY 2020

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2020



PRESSUPOST DE DESPESES DE L’ANY 2020

LA CONTRIBUCIÓ DELS SOCIS

PRESSUPOST DE DESPESES 2020



COMPARACIÓ DELS INGRESSOS DELS 3 ÙLTIMS EXERCICIS

Resultats 2017 Resultats 2018 Resultats 2019
Aportacions públiques 44.334,00 € 23.374,16 € 23.429,30 €

Obra social La Caixa 20.000,00 € 12.000,00 € 2.000,00 €

Ingressos propis 38.516,15 € 45.226,75 € 54.536,68 €

TOTAL D'INGRESSOS 102.850,15 € 80.600,91 € 79.965,98 €

Ingressos propis / 
Ingressos totals

37,45 % 56,11 % 68,20 %

• Disminució substancial de les aportacions de les Administracions i de La Caixa
• Augment apreciable  dels ingressos propis
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AMB EL SUPORT DE

ALS VOLUNTARIS

AUB disposa d’una forquilla de 40/42 voluntaris/es 
permanents i de 10/15 voluntaris/es no permanents 
que col.laboren en activitats   puntuals. L’any 2019 
ha estat un any presidit per un sobreesforç en les 
actuacions de voluntaris/es atesa una certa  dificultat 
de consensuar dates per planificar actuacions de 
suport formatiu que ajuden a millorar l’activitat del 
voluntariat. 
Actualment, el voluntariat permanent d’AUB està 
organitzat de la següent manera: 
1/ Junta, composta actualment per 10 persones; 2/
Recepció, composta per tres persones; 
3/Arxiu i Documentació, composta per dues 
persones; 
4/ Agenda, composada per dues persones; 
5/Comunicació, composta per quatre persones 
6/ Certamen Literari, compost per cinc persones; 
7/Comissió de mecenatge, composta per sis 

persones; 
8/ Francès, una professora; 
9/ Manteniment, tres persones; 
10/Suport divers, una persona; 
11/Responsables cicles i programes (Donar la mà – 
Occitània – Cafès d’Europa – Ciència i Tecnologia 
– Viatgers - etc) cinc persones. (*)

(*Les persones que coincideixen en altres comissions 
i/o responsabilitats i que pertanyen a la Junta no 
estan sumades)  

Al costat d’aquests voluntaris, AUB compta amb 
un altre grup de voluntaris no permanents (10/15 
persones) que s’incorporen en actuacions concretes 
i puntuals al llarg de l’any i sempre que se’ls demana.

ALS SOCIS

La Junta Directiva vol agrair, un cop més, la fidelitat 
dels nostres socis i sòcies, que any rere any donen 
suport a l’entitat; agrair que, des dels més veterans 
als més nous, continuen dipositant la seva confiança 
en nosaltres per tirar endavant accions en bé de la 
cultura, de l’educació, de la ciència i de la pau.
El col·lectiu de socis i sòcies són l’ànima de l’entitat; 

la seva militància ha fet possible que l’entitat hagi 
arribat als 60 anys d’història, tot acompanyant-la i 
recolzant-la en els seus millors moments i en els que 
no ho han estat tant. Són l’ànima

A finals de l’any 2019, AUB comptava amb 278 
associats.

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:




