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LA NOSTRA ENTITAT
ELS OBJECTIUS D’AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA
Amics de la Unesco de Barcelona va iniciar la seva singladura el 1960, en plena
dictadura franquista. Feia només quinze anys que havia acabat la II guerra mundial i
en aquells moments el que la societat demanava era no tornar mai més als horrors
de la guerra, el desig de la gent era mantenir la pau.
I a Catalunya i a Espanya es parlava també de llibertat. Per tant, un segon objectiu
que anava lligat al de la pau era el de la democràcia. El 1975 va morir Franco, al 78
vam poder votar en referèndum la Constitució espanyola i el 1979 l’Estatut de
Catalunya.
La voluntat de construcció d’una democràcia participativa i compromesa porta a
Amics de la Unesco de Barcelona a treballar ahir, avui i sempre els valors de la
identitat, de l’arrelament social i de tots aquells altres valors que fan avançar la
societat.
Una societat sempre canviant i, per tant, amb unes necessitats i uns principis als
quals Amics de la Unesco de Barcelona sempre ha estat fidel. El país ha anat
enriquint-se amb l’aportació de moltes persones procedents d’altres continents i la
població de Catalunya va passar, en el tombant de segle, dels 6.262.000 d’habitants
als 7.571.000 no únicament calia parlar de solidaritat sinó, bàsicament, d’integració,
de multiculturalitat i, per tant, de respecte a la diversitat cultural i lingüística com una
riquesa extraordinària per a la humanitat i a promoure el diàleg, la convivència i el
respecte per totes les cultures, les religions i les llengües del planeta.
Cal ressaltar que Amics de la Unesco de Barcelona és, des del seu naixement, una
organització que propugna l’enfortiment del projecte de construcció europea. Ho fa
per convicció democràtica i per tal de contribuir a enfortir els vincles entre les
persones que configuren les diferents nacions que la composen. Per nosaltres,
Europa, una Europa de pobles lliures, és la nostra mare pàtria.
Amics de la Unesco de Barcelona propicia el diàleg com a base essencial per afrontar
els nous reptes que planteja la societat actual, per això ofereix conferències i debats,
festes i trobades gastronòmiques, pintura, cant coral i música i una gran varietat de
projectes adreçats al món escolar.
La nostra associació vol ser una casa de trobada i concurrència dels nombrosos
grups i associacions vinculats a les seves identitats d’origen.
Històricament Amics de la Unesco de Barcelona ha respost a les qüestions que
preocupen i afecten la societat, s’hi ha involucrat i ha fet camí al costat de la
ciutadania i ara, com sempre, també es referma en la sòlida voluntat de seguir fent1

ho. Hem estat pioners en el treball del voluntariat i en bastir un discurs nou sobre la
trobada de diferents identitats, des d’una catalanitat exigent i alhora amarada de
modernitat. Sempre lleials a la Catalunya d’avantguarda, que mira amb ambició a la
Mediterrània i obre els braços a la cultura i a la creativitat.
Amics de la Unesco de Barcelona ens estimula a tots a donar el màxim de nosaltres
mateixos, ens esperona a renovar, a intentar superar-nos en totes les activitats que
fem, que són moltes i molt diverses, i totes tenen un denominador comú que és el
de fer una aportació a l’Educació, la Ciència i la Cultura objectius fundadors de la
UNESCO i base de les nostres actuacions.
La fusió de tradició i cosmopolitisme és un tret que identifica de la nostra associació.

RECONEIXEMENTS
Creu de Sant Jordi. Atorgada per la Generalitat de Catalunya en l’any 1992.
Medalla d’Honor de Barcelona. Atorgada pel Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona, en sessió celebrada el 4 de febrer de 2005.
Declaració d’utilitat pública. El 28 de maig de 2009, la Conselleria de Justícia de
la Generalitat de Catalunya va declarar Amics de la Unesco de Barcelona entitat
d’utilitat pública.

ASSEMBLEA GENERAL
Amics de la Unesco de Barcelona, com a associació sense ànim de lucre, està
considerada entitat d’utilitat pública i és reconeguda en el cens d’entitats de foment
de la llengua catalana. És regida per l’assemblea general de socis que marca les
línies d’actuació de l’associació i delega el dia a dia en la Junta Directiva i la
Presidència, elegides d’acord amb el que marquen els seus estatuts.
La Junta Directiva va ser
constituïda per:
Presidenta:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorer:
Vocals:

renovada a l’assemblea general del 24 d’abril de 2014 i és
Rosa Bruguera
Eladi Crehuet
Emili Sanz
Manel Camós
Alexandra Cervera
Mònica Enrich
Pep Martí
Griselda Ramos
Josep Manuel Planas
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Joaquim Sardà i Ramon Vilar
Han presidit Amics de la Unesco de Barcelona des dels seus orígens:
1960
1965
1971
1972
1977
1978
1980
1981
1982
1997
1999
2010
2011
2012

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1965
1971
1972
1977
1978
1980
1981
1982
1997
1999
2009
2011
2012

Dr. Ramon Sarró
Dr. Josep de C. Serra
Sr. Joan Garcia-Font
Dr. Heribert Barrera
Dr. Joan Obiols
Sr. Jaume Casanovas
Sr. Víctor Hurtado
Dr. Miquel Porter-Moix
Sr. Josep Martínez de Foix
Sr. Miquel Coll Alemany
Sr. Josep Samaranch
Sr. Carles Bonet
Sr. Joan Badia Valls
Sra. Rosa Bruguera

EL VOLUNTARIAT A L’ENTITAT
Amics de la Unesco de Barcelona ha estat una organització pionera a l’hora d’aplegar
un voluntariat intergeneracional, entusiasta, de gran professionalitat i amb afany de
ser útil a la comunitat. Gràcies a la seva tasca podem fer possibles el conjunt
d’activitats que van adreçades, principalment, als socis, veritables destinataris de les
nostres activitats i guardians de les essències de l’entitat.
La Junta Directiva vol expressar el seu agraïment al conjunt de més de vuitanta
persones que han destinat hores del seu temps de lleure per fer possible tot aquest
conjunt d’actuacions.
Durant el 2014 vam continuar amb la tasca de donar-nos a conèixer als futurs
voluntaris i voluntàries amb sessions informatives mensuals a la nostra seu, amb un
total de deu. També vam organitzar sessions informatives i formatives adreçades als
nous voluntaris on se’ls explicava amb més detall què era la UNESCO, qui érem i els
Amics de la Unesco i quins eren els nostres projectes.
Activitats
Presentació del curs 2014-2015, 22 de setembre de 2014
La nostra presidenta, Rosa Bruguera, va presentar els projectes i les activitats
programades als socis i als voluntaris d’Amics de la Unesco de Barcelona.
Trobada nadalenca voluntariat, 11 de desembre de 2014
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Els voluntaris es van retrobar en un sopar nadalenc molt agradable a la seu d’Amics
de la Unesco.
Exposició col·lectiva voluntaris AUB, del 5 de desembre a final de 2014
El projecte Connecta va programar una exposició fotogràfica amb els treballs
d’alguns dels nostres voluntaris.

ELS SOCIS DE L'ENTITAT
La Junta Directiva vol agrair en aquesta memòria la fidelitat dels nostres socis que
any rere any donen suport a l'Entitat alguns dels quals ho fan des de fa molts anys.
Cal esmentar l'evolució del cos associatiu de l'Entitat durant el 2014 que al mes de
desembre era de tres-cents trenta socis fet que evidencia un cert retrocés que
preocupa a la Junta que creu que, per a un bon funcionament de l'Entitat, hauríem
de ser un nombre de socis més gran per tal d'aconseguir uns recursos estables que
permetin donar una base sòlida a les activitats d’Amics de la Unesco. Moltes de les
activitats programades són gratuïtes pels socis, però totes tenen un cost que l'Entitat
ha de cobrir. Aquest augment del nombre de socis és un repte que tots plegats hem
d’assumir.

LA NOSTRA ACTIVITAT
PROJECTE CONNECTA 2014
Aquest projecte s’inicia el gener de 2014 amb voluntat de convidar a participar totes
les persones associades i el voluntariat en les activitats d’AUB i implica
transversalment les grans àrees en què ha treballat Amics del Unesco de Barcelona
des de fa anys: Altaveu de les cultures, Propers i Viatges.
Així, Connecta integra transversalment gran part de les activitats de l’entitat:
conferències, viatges, sortides culturals, gastronomia, exposicions, música i dansa
popular d’arreu, tallers sobre temàtiques diverses, ciència a l’abast de tothom,
celebració de les Diades Internacionals de la UNESCO i del patrimoni de la humanitat
de Catalunya, País Valencià i les Illes. L’eix vertebrador del projecte són els cinc
grans viatges que realitza l’associació durant el 2014.
Durant un mes, les àrees abans esmentades desenvolupen un programa de
conferències, tallers, gastronomia, art, tertúlies literàries,... que ens ajuden a
aprofundir en el coneixement de cada país visitat.
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CONNECTA AMB L’ÍNDIA
La festa d’inauguració es va fer el 9 de gener a la seu d’Amics de la Unesco (AUB), a
les 19.15 h, i vam comptar amb l’assistència de l'Hble. Sr. Luís Valeriano González,
cònsol general honorari de l'Índia. També hi va participar Susana Tornero, conta
contes, i Lourdes Buxareu va compartir la seva experiència de vida a l’Índia. Es va
finalitzar amb una degustació de te i pastes dolces a càrrec de la Tetería Caj Chai.
Es va fer la presentació de l’exposició ortogràfica SAVERA, Un camí només d’anada,
de ARTISAL Travel Photography , que va estar oberta al públic del 9 al 31 de gener
de 2014.
Conferències
− Experiència de vida a l’Índia, Lourdes Buxareu, 9 de gener de 2014
− Unitat en la diversitat, Agustí Pàniker, 13 de gener de 2014
− L’Índia: des de la independència fins l’actualitat, Rafael Mateos, 14 de gener de
2014
− Els temples vivents del sud de l’Índia. Patrimoni mundial, Jordi Solà Coll, 27 de
gener de 2014
Activitats del mes
− Ioga terapèutic, Roger Masdeu, divendres de gener de 2014
− Fent màscares dels animals de l’Índia, a càrrec de la companyia Bollywood Sitare
, 11 de gener de 2014
− Tertúlia literària: Literatura de l’Índia, Deepti Golani i Asha Miró, 16 de gener de
2014
− Tarda de cinema sobre l’Índia, Felicity Hand , dilluns 20 de gener de 2014
− Somnis al Chennai Express, a càrrec de la companyia Bollywood Sitare, 23 de
gener de 2014
− Dansem a l’estil Bollywood, a càrrec de la companyia Bollywood Sitare, 25 de
gener de 2014
− Gastronomia: El jardí de les espècies, a càrrec del Restaurante Sindur i Yolanda
Morros, 30 de gener de 2014
CONNECTA AMB MALÀISIA
La festa d’inauguració es va fer el 3 de febrer, a la seu d’AUB, a les 19 h i vam poder
comptar amb l’assistència de la Sra. Maica Blanch, representant del Consolat General
Honorari de Malàisia. L’experiència de vida va anar a càrrec de Lourdes Feans. Vam
acabar la inauguració amb una degustació de sucs de fruita i pastissos de Malàisia.
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Conferències
− Experiència de vida a Malàisia, Lourdes Feans, 3 de febrer de 2014
− La construcció Nacional i Política a Malàisia, Gloria Cano, 6 de febrer de 2014
− El sistema de creences malai en poblacions rurals, Hugo Valenzuela, 13 de febrer
de 2014
− Presentació del viatge a Malàisia, agència de viatges Phineas Fogg, 19 de febrer
de 2014
− Melaka i George Town, ciutats històriques, Jordi Solà Coll, 20 de febrer de 2014
− Malàisia, l’ASEAN i les relacions internacionals del Sud-est asiàtic, Pablo Pareja, 27
de febrer de 2014
Activitats del mes
− Tarda de cinema sobre Malàisia, Casa Àsia i Menene Gras Balaguer, 10 de febrer
de 2014
− Ombres xineses: joc creatiu a través de la llum i l’ombra, a càrrec de Núria
Mestres de ‘Titelles de proximitat’, 15 de febrer de 2014
− Gastronomia: La cuina de Malàisia, la cuina de la diversitat, 17 de febrer de 2014
− Taller de bàtik, a càrrec de Rosa Castells i Maureen Clarke, 22 de febrer de 2014
− Espectacle d’ombres xineses, a càrrec de la companyia La Puntual, 24 de febrer
de 2014
CONNECTA AMB EL CANADÀ
La inauguració es va fer el dia 10 de març, a les 19 h, a la seu d’AUB amb
l’assistència de la Sra. Carmen Bermúdez, vicepresidenta del Consell Municipal
d'Immigració per obrir el mes dedicat al Canadà. Flora Royo va aportar-nos
l’experiència viscuda al país del mes. La cloenda la va posar la banda musical
Fhanshui mentre els assistents feien una degustació de pancakes amb xarop d'auró.
Durant la festa es va fer la presentació de l’exposició de pintura BOSCOS NEGRES de
l’artista Martin Plante que va estar oberta al públic del 10 de març al 20 d’abril de
2014.
Conferències
− Experiència de vida al Canadà, Flora Royo, 10 de març de 2014
− El desgel humà i el canvi climàtic, Francesc Bailón Trueta , 13 de març de 2014
− Viatge a la terra dels inuit, un poble mil·lenari, Francesc Bailón Trueta, 17 de
març de 2014
− Recorregut històric per un dels majors estats del món, Rafael Mateos, 18 de març
de 2014
− Canadà: un laboratori del federalisme, Josep Maria Castellà Andreu, 24 de març
de 2014
− El Quebec, cap a un tercer referèndum?, Josep Sort i Jané, 3 d’abril de 2014
Activitats del mes
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− Tertúlia literària: Tarda de llegendes i música canadenca, amb Martina Menuier i
Caroline Lacombe, 20 de març
− Taller creatiu d’scrapbook, Ester Miguel, 22 de març de 2014
− Taller creatiu de papiroflèxia, a càrrec de l’Associació Amics de la Papiroflèxia, 22
de març de 2014
− Tarda de curtmetratges sobre Canadà amb Esther Pedrós Martorell, assistent de
Comunicació i Premsa a l’Oficina del Govern de Quebec a Barcelona, 27 de març
de 2014
− Taller country i demostració de ball, Party country dance, amb participació de la
Coral Tessel·la d’Amics de la Unesco que va presentar una mostra de cançons
canadenques, 29 de març de 2014
− Tertúlia literària: Parlant de literatura canadenca, Ester Riera i Josep Ma Sarabia,
amb la participació de la Coral Preludi d'Amics de la Unesco que va presentar dos
temes tradicionals canadencs, 31 de març de 2014
CONNECTA AMB IRLANDA
El 5 de maig, a les 19 h, el Sr. Eladi Crehuet, vicepresident d’Amics de la Unesco de
Barcelona, va fer la inauguració del mes dedicat a Irlanda a la seu d’AUB. La Coral
Preludi d’Amics de la Unesco, dirigida per Ramon Vilar, va cloure l’acte amb una breu
actuació de cants irlandesos.
Durant la festa d’inauguració es va presentar l’exposició del col·lectiu Promociona tu
Arte PAISATGES DEL MÓN que va estar oberta al públic del 5 al 31 de maig de 2014.
Conferències
− Irlanda, la força dels extrems, Oriol Cortacans, 8 de maig de 2014
− La peculiar tradició del teatre irlandès del segle XX, Miquel Berga Bagué, 12 de
maig de 2014
− La llegenda de l’Armada Invencible a Irlanda, David Revelles, 15 de maig de 2014
− Dublín, la pàtria del ‘Craic’, David Revelles, 19 de maig de 2014
− Literatura i identitat a Irlanda, Rosa González, 26 de maig de 2014
− Presentació del viatge a Irlanda, agència de viatges Phineas Fogg, 2 de juny de
2014
Activitats del mes
− Mites i llegendes d’Irlanda, Laura Cuervo Álvarez del col·lectiu artístic Musa
Cafeïna, 17 de maig de 2014
− Mostra de dansa tradicional irlandesa, a càrrec de l’escola Aires Celtes, 22 de
maig de 2014
− Gastronomia: sopar irlandès al Kitty O'Shea's pub de Barcelona, 29 de maig de
2014
− Iniciació a la dansa irlandesa, a càrrec de l’escola Aires Celtes, 31 de maig de
2014
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CONNECTA AMB EL SUDAN
La inauguració es va fer el 6 d’octubre, a les 19 h, amb l’assistència del Sr. Divaika
Kiemba Dina, president del Centre Euro África, per obrir les activitats del mes dedicat
a Sudan. Es va fer una degustació de karkadé i pastes dolces amb música típica del
país del mes.
Conferències
− Recorregut per la història del Sudan, Rafael Mateos, 7 d’octubre de 2014
− Núbia bressol de civilitzacions, Luís Manuel Gonzálvez, 13 d’octubre de 2014
− Napata i Meroe, les dues grans capitals del Sudan antic, Luís Manuel Gonzálvez,
16 d’octubre de 2014
− El henna, una art amb molta història, Komal Naz, 20 d’octubre de 2014
− Sudan Jussà, l’últim pas del món, Josep Juanbaró, 27 d’octubre de 2014
Activitats del mes
− Tarda de cinema: Viatge al Sudan 2006, Josep Samaranch, 9 d’octubre de 2014
− Tertúlia literatura a càrrec de la llibreria La Ploma, 23 d’abril de 2014
− Tallers temàtics: demostració i classe de danses núbies a càrrec de l’Escola
Danzaradiante, 18 d’octubre de 2014
CONNECTA AMB ITÀLIA
La festa inaugural es va fer el 3 de novembre, a les 19 h, a la seu d’AUB.
Conferències
− La Campania, Àngel Morillas, 6 de novembre
− La Basilicata i la Púglia, Àngel Morillas, 10 de novembre de 2014
− Recorregut per la història de la Púglia i la Basilicata, Rafael Mateos, 27 de
novembre de 2014
Activitats del mes
− Tarda de cinema: C'era una volta (1967) de Francesco Rosi, presentació a càrrec
d’Alfonso Outeireño, 13 de novembre de 2014
− Tarda de cinema: L'uomo delle stelle (1995) de Giuseppe Tornatore, presentació
a càrrec d’Alfonso Outeireño, 17 de novembre de 2014

CONNECTA AMB EL PATRIMONI DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO
Conferències que ens van donar a conèixer millor indrets emblemàtics que han estat
declarats patrimonis de la humanitat per la UNESCO.

8

− Medina de Fes, tresor del Magreb, Víctor Pallejà, 12 de maig de 2014
− Versalles: el somni d’un rei, Isabel Gascón, 19 i 27 de maig de 2014
− Pompeia i Herculà, Isabel Rodà, 20 i 28 de maig de 2014
CONNECTA AMB EL VOLUNTARIAT
L’Assemblea General de les Nacions Unides va decretar l’any 1985 que el 5 de
desembre fos el Dia Internacional del Voluntariat. Amics de la Unesco s’afegeix a la
celebració com a reconeixement a la tasca de totes aquelles persones que
contribueixen de forma voluntària i altruista a la millora del seu entorn.

Exposició col·lectiva voluntaris AUB, del 5 de desembre a final de 2014
Patrícia Ordóñez Escobar, Joaquim Sardà i Mariné, Pablo García-Dié SánchezGuardamino i Toni Lorente Martínez.
El 4 de desembre de 2014 va ser el dia triat per fer la inauguració de l’exposició
fotogràfica a la seu d’Amics de la Unesco a les 19.15 h.
ALTRES CONFERÈNCIES A LA NOSTRA ENTITAT
Claus per entendre el món actual (1973-2000)
Claus per entendre el desenvolupament dels esdeveniments polítics, econòmics i
socials que han marcat els principals esdeveniments històrics de la segona meitat del
segle XX al món.
− Iberoamèrica a la segona meitat del segle XX: la revolució cubana, Xile,
Guatemala, Argentina..., 21 de gener de 2014
− La Perestroika i les Revolucions de l’Est, 28 de gener de 2014
− La crisi dels Balcans, 4 de febrer de 2014
− Genocidi ruandès, 11 de febrer de 2014
− Revolució iraniana i guerra Iraq-Iran, 18 de febrer de 2014
− Afganistan, 25 de febrer de 2014
− Les guerres del Golf, 4 de març de 2014
− Irlanda del Nord, 11 de març de 2014
Claus per entendre el món actual (2000-2014)
− Les crisis subsaharianes: Mali, Níger, Sudan..., 22 d’abril de 2014
− La guerra civil a Síria, 29 abril de 2014
− Corea del nord, 6 de maig de 2014
− Guinea Equatorial i les dictadures postcolonials, 13 de maig de 2014
− Les repúbliques bolivianes, socialisme o populisme?, 20 maig de 2014
− El regne alauita del Marroc, 1990-2013, 27 de maig de 2014
− Ucraïna, entre la Rússia de Putin i la UE, 3 de juny de 2014
− El Golf Pèrsic i els emirats àrabs, 10 de juny de 2014
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El món des de 1988 a l'any 2000, la fi del XX i l’entrada del XXI
− Sinopsi històrica del conflicte dels Balcans, 14 d’octubre de 2014
− La fi de la URSS. De Gorbachov a Putin: federació russa (1990-2000), 21
d’octubre de 2014
− La segona intifada: el poder de Hamas i Hezbollaha en front a l'ANP, 28 d’octubre
de 2014
− L'inici del terrorisme islàmic: GIA, GIS, Al Quaeda..., 4 de novembre de 2014
− Turquia, entre Orient i Occident, 11 de novembre de 2014
− El primer imperialisme rus: Ossètia del Nord, Txetxènia, Geòrgia..., 18 de
novembre de 2014
− La dues guerres del Golf i les seves conseqüències, 25 de novembre de 2014
− Haití, el país més pobre del món?, 2 de desembre de 2014
Aquests cicles de conferències anaven a càrrec de Rafael Mateos, doctor en Història
Contemporània per la UB, i estaven organitzats en col·laboració amb l’Associació
Cultural Història de Catalunya (HISCAT).
VIII Curs d’extensió universitària SÀPIENS amb l’UCE
La presència catalana al món. Un repàs històric
− Catalunya, satèl·lit del món clàssic? El territori català durant el període ibèric i la
integració al món romà, Joan Sanmartí, 2 d’abril de 2014
− La presència catalana a la mediterrània medieval, Prim Bertran i Roser Salicrú, 9
d’abril de 2014
− Els catalans dins la monarquia hispànica, Àngel Casals, 30 d’abril de 2014
− Catalunya i Amèrica (segles XV-XVIII), Àngel Casals, 7 de maig de 2014
− Catalunya i el nord d’Àfrica, Eloi Martín Corrales, 14 de maig de 2014
− Catalunya i Cuba, Javier Laviña, 21 de maig de 2014
− Els exiliats catalans i el seu pes internacional, Mercè Morales, 28 de maig de 2014
− Els catalans a la I guerra mundial, Joan Vilarroya, 4 de juny de 2014
− Catalunya i la Unió Europea, Ramon Tremosa, 11 de juny de 2014
− La diplomàcia catalana en el món d’avui, Roger Albinyana, 18 de juliol de 2014
IX Curs d’extensió universitària SÀPIENS amb l’UCE
10 preguntes claus de la història de Catalunya
− Catalunya terra de marca?, Jaume Font, 15 d’octubre de 2014
− Quin va ser el llegat romà a Catalunya?, Víctor Revilla, 22 d’octubre de 2014
− Què va ser, si hi va ser, la ‘decadència catalana de l’Edat Mitjana’?, Àngel Casals
29 d’octubre de 2014
− Ramon Berenguer IV: el naixement de la confederació catalanoaragonesa?, David
Garrido, 5 de novembre de 2014
− Perquè va perdre Catalunya la guerra de Successió?, Agustí Alcoberro, 12 de
novembre de 2014
− Com es va fer la industrialització a Catalunya?, Francesc Valls, 19 de novembre de
2014
− Com i quan va néixer el catalanisme?, Giovanni Cattini 26 de novembre de 2014
− Va fracassar la II República?, per Carles Santacana 3 de desembre de 2014
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− Què és l’independentisme català i com ha evolucionat?, Carles Llorens, 10 de
desembre de 2014
− Taula rodona: Pot Catalunya ser un estat independent?, Elisenda Paluzie, Pere
Macias i Vicenç Villatoro, 17 de desembre de 2014

EL MÓN EDUCATIU
X CERTAMEN LITERARI ESCOLAR EN LLENGÜES D’ORIGEN
El Certamen és un concurs de creació literària dirigit a tots els estudiants de
Catalunya de cicle inicial, mitjà i superior d'educació primària i de primer i segon cicle
de secundària. La seva peculiaritat és que els nois i les noies que hi participen poden
presentar les redaccions en la seva llengua materna i les que no han estat escrites
en català o castellà s’acompanyen d’una traducció en català.
En aquesta edició del Certamen Literari vam comptar amb la participació de més de
800 alumnes dels 50 centres educatius inscrits i vam recollir escrits presentats en 25
llengües diferents.
XI Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen
Durant el mes de setembre l’equip del Certamen Literari van començar a preparar la
següent convocatòria. A principis d’octubre es va obrir la el període d’inscripció pel XI
Certamen Literari Escolar en Llengües d'Origen 2014-2015.
IX DIVERSACAT
Amics de la Unesco de Barcelona vol promoure que els nois i noies, de totes les
procedències i cultures descobreixin per si mateixos la diversitat i que no només
l'entenguin i la respectin, sinó que també ens l'expliquin, tots junts, a través del
llenguatge audiovisual. Per això, AUB impulsa la creació de documentals sobre la
diversitat cultural per part dels alumnes d'una classe sota la supervisió d'un/a
professor/a dels centres educatius al qual se li donarà prèviament una formació
adequada i l’ajut de voluntaris d’AUB.
En aquesta edició, es va presentar el documental elaborat pels alumnes de 3r A i
aula d’acollida de l’Escola Lestonnac de Badalona, amb els professors Anna Gel i
Anna Deparés i els voluntaris d’Amics de la Unesco Georgina Arcusa i Irene Gómez.
El documental es titulava Destinació: acollida.
Acte de lliurement de premis del XI Certamen Literari Escolar en Llengües
d’Origen i presentació del IX DiversaCat
L’acte de lliurament de premis del Certamen Literari, així com el passi del documental
del DiversaCat, el vam celebrar el 17 de juny de 2014 al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, amb un gran èxit d’assistència.
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La benvinguda va anar a càrrec de la Sra. Rosa Bruguera, presidenta d’Amics de la
Unesco de Barcelona, que va donar pas a la intervenció del Sr. Xavier Bertolín,
director adjunt d’Àrea Territorial i Centres de la Fundació “la Caixa” i del Sr. Miquel
Esteve, comissionat d'Immigració i Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.
La presentació de l’acte va anar a càrrec de l’actor Arnau Vilardebó que ens va
sorprendre amb una presentació dels premiats molt original. A mida que els anava
cridant, feia una lectura dramatitzada del text guanyador que va ser molt ben
rebuda.
Van ser 470 assistents entre alumnes, professors i familiars dels participants.
Durant l’acte s’anaven projectant els textos guanyadors acompanyats dels dibuixos
que per a cada un d’ells havien realitzat diferents il·lustradors. Aquesta projecció es
va lliurar en format DVD a tots els centres assistents i als guanyadors.
També vam poder gaudir de la projecció del documental Destinació: acollida elaborat
per alumnes de 3r A i aula d’acollida de l’Escola Lestonnac de Badalona.
Els guanyadors van rebre diferents obsequis i, en acabar l’acte de lliurement, van
poder gaudir d’una visita al CCCB.

LA MÚSICA A AMICS DE LA UNESCO
«El cant és la llum de la paraula, és l’expressió dels afectes sincers i profunds»,
Mestre Millet
La música forma part i té un important paper a les nostres vides. La música és el
punt de trobada, el nexe d’unió, d’entesa, d’emoció, de joia i de pau entre totes les
persones, és un llenguatge universal, capaç d’aixecar els ànims de la gent, és,
possiblement, el llenguatge que tot mantenint els trets propis de cada cultura, es fa
entendre per totes les altres. És, per tant, un llenguatge universal que respecta i
desenvolupa les formes pròpies de cada país.
ORQUESTRA AMICS UNESCO DE BARCELONA
L’Orquestra Amics UNESCO de Barcelona pren com a model l’Orquestra Pau Casals,
fundada l’any 1926 pel mestre Casals amb l’objectiu d’apropar els obrers i
treballadors a la música. Amics de la Unesco de Barcelona vol recuperar aquella
experiència, adaptar-la als nostres dies i junt amb un grup entusiasta de musics
dirigits i animats pel mestre Comellas fer arribar la musica clàssica de qualitat a
entorns on habitualment no hi es present.
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Gonçal Comellas és el director de l’Orquestra que està integrada per 17 músics que
en un percentatge elevat són Directors i professors de Conservatoris i Escoles de
Música.
A cada concert s’incorporaran músics joves amb talent i amb il·lusió que ens permeti
alhora, treballar junts i compartir la passió que tots sentim per Bach, Mozart, Haydn,
Beethoven, F. Haendel, Schubert, A. Vivaldi, Tchaikowsky, Toldrà, Dvorack i tants
altres.
Amics de la UNESCO de Barcelona dedicarà tots els seus esforços per tal que el
Projecte Orquestra UNESCO aconsegueixi el reconeixement que es mereix, tant per
la qualitat de l’Orquestra com per la seva orientació social.
Actuacions
Concert de cloenda del cicle de conferències Johann Sebastian Bach, el
músic savi de CaixaFòrum, Barcelona, 17 de maig de 2014
L’Orquestra UNESCO Barcelona va cloure aquest cicle il·lustrant un dels aspectes
tractats, la música orquestral, tot interpretant la Passió segons Sant Mateu.
Conferències Caixa Fòrum:
− La música vocal, l’expressió del sublim: motets, cantates i misses, Xavier
Chavarria Talarn, 30 d’abril de 2014
− La Passió segons Sant Mateu: arquitectura musical al servei de l’emoció, Xavier
Chavarria Talarn, 7 de maig de 2014
− La música instrumental de Johann Sebastian Bach, Gonçal Comellas, 14 de maig
de 2014
Concert de Bach, 18 de maig de 2014
Concert sobre l'integral de l'obra per a violí i orquestra de Johann Sebastian Bach a
l’Institut d'Estudis Nord-americans.
Concert de Bach i Haendel, 10 de juliol de 2014
Al CitiLab de Cornellà de Llobregat.
Festival de Música de Llívia, 21 d’agost de 2014
Programa del concert: obres de Bach i Haendel.
Concert a Rupit, 22 d’agost de 2014
Espai Joan Font de Rupit. Programa del concert: obres de Vivaldi, Haendel, Mozart,
Toldrà i Txaikovski.
Concert al Teatre Jardí de Figueres, 26 d'octubre de 2014
Programa del concert: obres de Beethoven.
Concert a l’Auditori Municipal de Terrassa, 2 de novembre de 2014
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Programa del concert: obres de Bach i Haendel.
Concert al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 16 de novembre de 2014
Programa del concert: Simfonia número 41 Júpiter i Rèquiem de Mozart. Amb la
participació de la Polifònica de Puig-reig. Aquest concert es va fer dins la celebració
del 25è aniversari de la Fundació d’Esclerosi Múltiple.
Concert a l’Ateneu Barcelonès de Barcelona, 3 de desembre de 2014
Programa del concert: obres de Bach.
Concert a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, 20 de desembre
de 2014
Programa del concert: El Messies de Haendel amb la participació de la Polifònica de
Puig-reig.
Concert al Teatre Monumental de Mataró, 21 de desembre de 2014
Programa del concert: El Messies de Haendel amb la participació la Polifònica de
Puig-reig.
Concert al Teatre Principal d’Olot, 27 de desembre de 2014
Programa del concert: Simfonia número 41 Júpiter i Rèquiem de Mozart amb la
participació de la Polifònica de Puig-reig.

EL CANT CORAL A AMICS DE LA UNESCO
La voluntat de continuar treballant en tots els àmbits culturals decideix Amics de la
Unesco de Barcelona a ampliar ara l’activitat musical. De ja fa molts anys que el cant
coral és una prioritat per la nostra entitat i és per això que destaquem la Xarxa
Musical Escolar (dedicada als mestres de música de les escoles) i les nostres Corals
Tessel·la (infants) i Coral Preludi (adults).
XARXA MUSICAL ESCOLAR
Aquest projecte té com a objectiu fomentar el cant i el cant coral als centres escolars
de Catalunya per tal de fer arribar als alumnes el patrimoni musical de cançons tant
de tradicionals catalanes com d’actuals.
Durant els nou anys de treball del projecte han participat 800 professors i
professores i cada curs esperen reprendre aquesta activitat perquè consideren que
la continuïtat ajuda a assolir els objectius i, alhora, se senten més implicats i segurs
per la formació que reben, una mica abandonada en aquesta matèria.
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Per assolir l’objectiu, anualment s’ofereix al professorat uns tallers de formació d’alt
nivell musical força interessats. La finalitat és fer cantar als professors i les
professores per què recordin o aprenguin un repertori nou.
La trobada es converteix en una classe didàctica. Els professors fan exercicis de
tècnica vocal i d’afinació, mètode de resolució de problemes rítmics, de dicció, etc.,
que ajuden a ampliar els recursos útils per aplicar quan es trobin davant dels seus
alumnes.
També cal ressaltar que cantar junts desplega entusiasme, il·lusió i un professorat
motivat té la capacitat d’engrescar els alumnes, d’apropar-los a la música a través
del cant, i d’emocionar-los.
Tallers impartits
− 11 de gener de 2014, seu Amics de la Unesco de Barcelona, participació de 35
escoles
− 18 de gener de 2014, escola La Salle de Reus, participació de 20 escoles
− 25 de gener de 2014, seu Amics de la Unesco de Barcelona, participació de 32
escoles
− 8 de febrer de 2014, escola Sant Miquel dels Sants de Vic, participació de 18
escoles
− 22 de febrer de 2014, Centre Cívic Pla de Palau de Girona, participació de 22
escoles
− 8 de març de 2014, Institut Josep Lladonosa de Lleida, participació de 14 escoles
− 24 de maig de 2014, assaig general a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona,
participació de 122 escoles
− 20 de setembre de 2014, seu Amics de la Unesco de Barcelona, participació de 35
escoles
− 11 d’octubre de 2014, escola Sant Miquel dels Sants de Vic, participació de 18
escoles
− 18 d’octubre de 2014, Centre Cívic Pla de Palau de Girona, participació de 22
escoles
− 25 d’octubre de 2014, escola La Salle de Reus, participació de 20 escoles
− 8 de novembre de 2014, Institut Josep Lladonosa de Lleida, participació de 14
escoles
− 22 de novembre de 2014, seu Amics de la Unesco de Barcelona, participació de
32 escoles
− 13 de desembre de 2014, assaig general a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona,
participació de 112 escoles
Concert a la Sagrada Família de Barcelona, 13 de desembre de 2014
El concert de cloenda dels tallers es va fer a la Sagrada Família amb la participació
de 112 escoles i 130 professors.
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CORALS TESSEL·LA
Aquesta coral multicultural i multiètnica està formada per tres grups diferenciats:
infants de 5 a 7 anys i de 8 a 11 anys i un grup de joves d’11 a 17 anys. La seva
directora actual és la Gina Quatrecases.
La Coral Tessel·la és una escola de convivència i de fer noves amistats on, a més
d’aprendre a cantar, es viu la diversitat cultural a través de la música. Seguint
l’esperit amb què es va crear, el repertori de la Coral és ampli i variat i el formen
cançons d’arreu del món, de les més tradicionals a les més modernes, cantades en
les seves llengües d’origen.
Actuacions
− Actuació dins “Connecta amb Canadà” a la seu d’Amics de la Unesco de
Barcelona, 29 de març del 2014
− Concert de primavera conjuntament amb la Coral Preludi d’Amics de la Unesco.
Programa: cantata El nen enamorat de la lluna, de Xevi Matamala i Manel
Justícia, a la seu d’AUB, 26 d’abril del 2014
− Coral Tessel·la amb el grup Aluca al Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval
(Barcelona), 16 de maig del 2014
− Concert i festa de fi de curs a la seu d’AUB, 21 de juny del 2014
− Concert a la seu l’AUB, 21 de novembre del 2014
− Concert de Nadal de les corals d’Amics de la Unesco a la seu d’AUB, 20 de
desembre del 2014

CORAL PRELUDI
La Coral Preludi està formada per adults i el seu director és en Ramon Vilar. El seu
repertori consta de més de 250 peces i està format tant per obres polifòniques de
petit format com per d’altres d’extensió més gran pertanyents a les diferents
èpoques de la història de la música.
Durant aquests anys, la Coral Preludi ha fet diferents intercanvis i col·laboracions
amb corals, tant del país com de fora, que els ha permès interpretar composicions de
més gran volada.
Actuacions
− Concert de Nadal a la parròquia del Sant Àngel Custodi d’Hostafrancs (Barcelona),
12 de gener de 2015
− Concert d’hivern a la parròquia de Sant Ignasi (Barcelona), 15 de febrer de 2014
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− Concert cicle “Els divendres corals” de la FCEC a Sant Felip Neri de Gràcia
(Barcelona), 28 de març de 2014
− Concert de primavera de les corals d’Amics de la Unesco a la seu d’AUB, 26 d’abril
de 2014
− Actuació dins “Connecta amb Canadà” a la seu d’AUB, 5 de maig de 2014
− Intercanvi coral, sessió de treball i concert, amb la coral Concordie de Tarragona,
17 de maig de 2014
− Participació al Concert de música coral i cobla (sardanes especialment) fet a
Sabadell, juntament amb la coral de Matadepera i altres de Sabadell, 2 de juny de
2014
− Intercanvi amb la coral Olahots Abetzbatza de Vitòria (País Basc) i concert a una
parròquia de la ciutat, 7 de juny de 2014
− Actuació a la graduació d’Infermeria de les Escoles Gimbernat (UAB), 1 de juliol
de 2014
− Actuació a la graduació de Fisioteràpia de les Escoles Gimbernat (UAB), 2 de juliol
de 2014
− Actuació a la graduació de l’Escola de Turisme de EAE (Barcelona), 15 de juliol de
2014
− Concert “Catalunya coral” a La Garriga. Trobada amb el Cor Ariadna de La Garriga
i una coral de Figueres, 26 d’octubre de 2014
− Concert de Nadal de les corals d’Amics de la Unesco a la seu d’AUB, 20 de
desembre de 2014
− Concert de Nadal a la Residència Las Arcadias (Barcelona), 20 de desembre de
2014

VIATGES I SORTIDES
Índia del sud, el jardí de les espècies, del 4 al 16 de febrer de 2014
Malàisia, selva i gratacels, del 13 al 24 d’abril de 2014
Canadà, natura i cultura, del 30 juny al 13 juliol de 2014
Irlanda, celtes i víkings, del 7 al 15 setembre de 2014
Sudan, regne dels faraons negres, del 14 al 22 de novembre de 2014
Istanbul, tardor de 2014
Marràqueix i Fes, octubre/novembre de 2014
Itàlia: Apúlia i Basilicata, 29 de desembre de 2014 al 4 de gener de 2015
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Patrimoni de la humanitat de la UNESCO a Catalunya
Tarraco romana, 27 de setembre de 2014
Menorca, terra de la biosfera, 24, 25, 26 i 27 d’octubre de 2014
Cap de setmana a la Tarragona romana, novembre de 2014
Terres de l’Ebre i Priorat, 21, 22 i 23 de novembre de 2014
Visita a Balaguer, 11 de juny de 2014
Sortides culturals per Barcelona 2014
− Els gremis medievals, 19 de gener de 2014
− El monestir de Pedralbes, 2 de febrer de 2014
− Una tradició barcelonina: el Sant Àngel Custodi i Sant Vicent Ferrer i Barcelona
des d’un campanar, 22 de febrer de 2014
− Les primeres places de Gràcia, 2 de març de 2014
− Visita a un refugi de la guerra civil, 5 d’abril de 2014
− Visita al Laberint d’Horta, 11 de maig de 2014
− Bateries antiaèries al Carmel, 18 d’octubre de 2014
− La Barceloneta abans de ser la Barceloneta, 16 de novembre de 2014
− Gòtic a l’Eixample, 13 de desembre de 2014
Sortides a càrrec de Josep M. Vilarrubia-Estrany.

MÉS ACTIVITATS A LA NOSTRA ENTITAT
Presentació literària, 5 de febrer de 2014
3052. Persiguiendo un sueño, Mamadou.
Presentació literària, 25 de març de 2014
Amics de la Unesco de Barcelona i l’associació de mestres Rosa Sensat van organitzar
la presentació del llibre L'obediència ja no és una virtut de Lorenzo Milani a les 19 h
a la seu d’Amics de la Unesco. La presentació de l'acte va anar a càrrec de Miquel
Martí Solé.hi esperem!
Recital poètic, 24 d’abril de 2014
Núria Feliu ens va oferir un gran recital de poesia patriòtica a la seu d'Amics de la
Unesco de Barcelona.
Taller d’ikebana 2014
El taller va ser realitzat per Eriko Murata els dies 19 de març, 9 d’abril, 14 de maig i
11 de juny de 2014.
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Exposició fotogràfica, del 5 al 27 de juny de 2014
Diverses mirades. Exposició fotogràfica col·lectiva d’AMFORART (TERTÚLIES D’ART).
Tai-txi a l’estiu de 2014
Durant els dimarts de juliol, a la terrassa de la seu, Àngels Rovira ens va oferir
sessions de tai-txi a socis i voluntaris d’AUB.
Exposició de pintura, del 15 al 30 de setembre de 2014
Papallones migrants a AUB, de l'artista José Montes. Aquesta exposició proposava
una reflexió sobre la semblança del viatge migratori de les papallones i el que van
haver de fer exiliats catalans a Mèxic durant la guerra civil espanyola. Estava inclosa
dins les activitats de l'Associació MEXCAT durant la celebració del mes nacional de
Mèxic.
IV Certamen Àngel Ferrer de haikus, 19 de setembre de 2014
Francesc de Asis Royo, president i fundador de l'Associació Catalano-Japonesa WA
REI RYÛ, va presentar a la seu d’AUB aquest concurs de poesia que va cloure amb
una demostració de l’art ancestral de l’esgrima japonesa.
Presentació literària, 24 de novembre de 2014
Inventores y científicos negros, Yves Antoine
Taula rodona amb Oumar Diallo, director del Grup Wanafrica , Edmundo Sepa,
sociòleg, escriptor i president d’ETANE i Siscu Baiges, periodista especialitzat en
periodisme solidari i de denúncia. Lectura de parts del llibre a càrrec de la poetessa i
escriptora Cari Oriol.

COMUNICACIÓ
WEB
La pàgina web va canviar íntegrament el seu disseny per tal d’adaptar-la als nous
temps. En aquesta imatge es pot apreciar quines visites i què va interessar més al
llarg de l’any. Cal assenyalar que el mes d'octubre va ser el més visitat i que el 33%
de visitants hi retornen.
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XARXES SOCIALS
La difusió de l’activitat d’Amics de la Unesco de Barcelona durant el 2014 es va basar
en una estratègia de continguts a través de tres xarxes socials: Facebook, Twitter i
LinkedIn.
Els continguts que es van publicar feien referència a activitats d’AUB, viatges, àlbums
de fotografies, etc., així com notícies que provenien de l’àmbit de la UNESCO que es
van considerar que interessaven als nostres seguidors.
Les publicacions es feien periòdicament i amb l’objectiu d’incrementar la interacció, la
fidelització i la creació de comunitat amb els seguidors i persones afins a l’entitat.
Dades de les xarxes
§

§

§

Facebook:
− 1.317 seguidors (31/12/2013)
− 1.663 seguidors (16/12/2014)
Twitter:
− 792 seguidors (31/12/2013)
− 934 seguidors (16/12/2014)
Linkedin:
− 284 seguidors (31/12/2013)
− 413 seguidors (16/12/2014)

COMPTES ANUALS I PRESSUPOST
Aportacions públiques

79.866,20 €

Generalitat de Catalunya

48.218,00 €

Ajuntament de Barcelona

2.208,20 €

Diputació de Barcelona

29.440,00 €

Obra social La Caixa

30.000,00 €

Ingressos propis
Quotes de socis

146.860,70 €
22.643,00 €
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Viatges i sortides culturals

55.230,14 €

Coral Tessel·la

1.527,30 €

Activitats i conferències
Ingressos dels concerts de l'Orquestra
Unesco

2.584,20 €

Altres ingressos
TOTAL D'INGRESSOS

Activitats, cursos i cicles

64.635,20 €
240,86 €
256.726,90 €

119,00 €

Connecta

7.354,36 €

Activitats escolars

8.840,48 €

Coral Tesel.la

3.586,90 €

Orquestra Unesco Barcelona

94.619,96 €

Llibre

-2.265,60 €

Viatges i sortides culturals
TOTAL PROJECTES
Personal i Seguretat Social

50.075,22 €
162.330,32 €
49.771,19 €

Lloguer i despeses de comunitat

7.228,44 €

Subministraments (aigua, llum, gas)

2.903,41 €

Reparacions i manteniment de la seu

1.014,65 €

Assegurances

1.238,78 €

Telèfon i internet

4.835,34 €

Correus i missatgers

404,67 €

Fotocopiadora (lísing i lectura de còpies)

3.852,63 €

Material fungible

2.226,53 €

Serveis laborals i comptables

4.356,00 €

Serveis de gestió de subvencions

3.630,00 €

Serveis informàtics

3.852,81 €

Serveis bancaris

1.307,31 €

Amortització de l'immobilitzat
TOTAL DESPESES GENERALS
TOTAL DE DESPESES

549,54 €
87.171,30 €
249.501,62 €

DIFERÈNCIA INGRESSOS I DESPESES

7.225,28 €

Devolució part proporcional del préstec

-13.000,00 €

TOTAL EXERCICI 2014

-5.774,72 €
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PRESSUPOST 2015
Ingressos
Aportacions públiques
Obra Social La Caixa
Ingressos propis
Aplicació d'excedents d'exercicis anteriors
TOTAL D'INGRESSOS

53.390,00 €
30.000,00 €
111.100,00 €
20.500,00 €
214.990,00 €

Despeses
Connecta
Activitats, cursos i cicles
Activitats escolars
Coral Tessel·la
Orquestra Unesco Barcelona
Edició del llibre
Despeses d’estructura
TOTAL DE DESPESES

DIFERÈNCIA INGRESSOS I DESPESES
Devolució part proporcional del préstec
RESULTAT PREVIST ANY 2015

7.000,00 €
500,00 €
7.300,00 €
3.200,00 €
105.000,00 €
4.500,00 €
87.490,00 €
214.990,00 €

0,00 €
-13.000,00 €
-13.000,00 €

AGRAÏMENTS
Hem d’agrair el suport de les següents entitats patrocinadores:
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Obra Social de “la Caixa”
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Agraïm també les aportacions de les empreses que han col·laborat en el patrocini de
les nostres activitats així com les entitats que ens ajuden en l'organització dels
nostres projectes i als mitjans de comunicació per ajudar-nos a difondre’ls.
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