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QUE ÉS LA UNESCO? 

 
L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura             

(UNESCO) va néixer el 16 de novembre de 1945. La seva missió és construir la pau                

en la ment dels homes mitjançant l’educació, la cultura, les ciències naturals i             

socials i la comunicació. El nucli central de la seva actuació és la defensa dels drets                

humans i dels drets dels pobles i de les cultures. La UNESCO treballa per a crear                

condicions favorables al diàleg entre civilitzacions, cultures i pobles i per a què             

aquest diàleg es basi en el respecte pels valors comuns. El món necessita de forma               

urgent perspectives que permetin assolir un desenvolupament sostenible que         

respecti els drets humans i permetin vèncer la pobresa. Tot això constitueix el centre              

de la missió i de les activitats de la UNESCO. 

  

QUE ÉS AMICS UNESCO BARCELONA? 

 

Amics de la UNESCO de Barcelona és una associació creada el 1959 a Barcelona              

per Anton Sala-Cornadó, Carles Muñoz Espinalt i altres amb l'objectiu de difondre            

els ideals de la UNESCO, en especial la difusió de la pau per mitjà de l'educació i la                  

ciència i, en especial, per preservar la diversitat cultural i en defensa de la llengua i                

cultura catalanes. Som la primera entitat UNESCO de la península, amb l’objectiu            

bàsic de difondre la tasca de la UNESCO, especialment la promoció de l’educació,             

la ciència i la cultura. Promovem el diàleg com a base essencial per afrontar els               

nous reptes que planteja la societat actual, oferint projectes adreçats al món            

educatiu així com un ampli ventall d’activitats culturals (conferències, música, taules           

rodones, gastronomia, exposicions, ...). 
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MISSIÓ 

 

La fusió de tradició i cosmopolitisme és un tret que identifica AUB. Històricament ha              

respost a les qüestions que preocupen i afecten la societat, s’hi ha involucrat i ha fet                

camí al costat de la ciutadania i ara, com sempre, també es referma en la sòlida                

voluntat de seguir-ho fent.  

Cal ressaltar que AUB propugna l’enfortiment del projecte de construcció europea;           

ho fa per convicció democràtica i per tal de contribuir a enfortir els vincles entre les                

persones que configuren les diferents nacions que la composen. Amb coratge ha            

anat cercant els camins de la normalitat, tot defensant els drets de la dignitat              

personal i col·lectiva, de les diversitats culturals i lingüístiques i sempre tenint com a              

horitzó la pau, la democràcia i l’entesa de tots els pobles de la terra. 

 

 

VISIÓ 

 

Amics de UNESCO de Barcelona sempre ha tingut una perspectiva de futur;            

principalment encarada a poder seguir mostrant i col·laborant amb la cultura,           

l’educació i la ciència, només del nostre país, sinó de tot món. Volem seguir              

apropant tots aquests àmbits a la societat a través de nous projectes i iniciatives que               

ens ajudin a entendre el dia a dia de moltes realitats i sobretot a anar molt més enllà                  

de que tenim i veiem  sempre al nostre voltant. 

Els tres àmbits que abarca AUB, estan en evolució i canvi constant, manera que no                

es poden deixar mai de tractar i actualitzar a través de les nostres accions. En el                

fons, el que es vol des de AUB, és conscienciar, només a nosaltres mateixos, sinó a                

tothom de quina és la realitat, fer-la entendre i sobretot intentar que cadascú posi el               

seu gra de sorra per millorar-la dia a dia.    
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 

 
Els nostres projectes de serveis culturals s’agrupen en cinc blocs, i dins de cada              
bloc es desenvolupen diferents activitats en les quals participen els voluntaris: 
 

• ESPAIS MUSICALS 
 

• La Coral Tesel·la: coral infantil que té com objectiu posar en valor la             

multiculturalitat i la convivència a través del cant i de la música. 

• La Coral Preludi: coral d’adults, que té com objectiu també promocionar           
el valor de la convivència a través del cant i de la música. 

• La Xarxa Musical és un cor de mestres de música de Catalunya, que té              
per objectiu fomentar el cant i la formació de cors de qualitat. 

 

• ESPAIS LITERARIS 

 
• El Certamen Literari en llengües d’origen: projecte ambiciós i molt          

important per les escoles que compten amb una quota important de nens i             

nenes d’altres països. L’objectiu del Certamen és sobretot posara a nivell           

del conscient la multiplicitat del llengües, totes elles importants.  

• El Taller de lectura: espai literari que va més enllà dels textos escrits, en              

la mesura que busca un fil narratiu transversal que conflueixi a través de             

les arts, i que s’emmarca en el reconeixement de Barcelona com a Ciutat            

literària de la  UNESCO.  

 

• ESPAIS DE PROMOCIÓ DEL PATRIMONI MUNDIAL 
• Club de viatgers té com a finalitat la proposta de viatges i l’intercanvi             

d’experiències per descobrir monuments, paisatges, ecosistemes i       
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manifestacions culturals que la UNESCO ha declarat com a Patrimoni de           

la Humanitat. 

• Menjars del món, programa que presenta la cultura gastronòmica de          

diferents nacionalitats i fomentar les relacions multiculturals a través de          

restaurants de la ciutat i a través també de l’equip del Club de viatgers. 

• Cursos, amb col·laboració amb l’entitat Tròpic de Capricorni 

• Arqueologia i color. Una mirada cromàtica als vestigis del passat. 

• Patrimonis Arqueològics de la Humanitat. Que ajuden a        

comprendre tant als viatgers com als no viatgers les meravelles del           

món. 

 
• ESPAIS DE REFLEXIÓ 

• Les CONFERÈNCIES i l’espai D’ART permeten crear espais de divulgació          

i reflexió. 

• Donar la mà: un espai d’informació, propostes i reivindicació al voltant de           

la crisi generada per l’èxode de refugiats. 

• Taller de prevenció de Bullying: col·labora amb el professorat i          

pedagogs, amb l’objectiu d’oferir eines que ajudin als educadors, als          

nens/es i joves a millorar el seu procés de sensibilització.   

 
• ESPAIS DE CIÈNCIA 

• CONSCIÈNCIA: realització de conferències divulgatives sobre els       

avenços tecnològics i científics, així com visites d’interès relacionades         

amb les conferències/cursos i cicles realitzats. 
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PERFILS DE VOLUNTARIS 

L’entitat desitja i necessita diferents perfils de voluntariat, però amb plantejament           

previ: persones compromeses i implicades amb l’Entitat a la qual puguin aportar un             

mínim de temps, dedicació, coneixements i il·lusió. 

 

Hi ha diferents àmbits en els que pots participar com a voluntari dins de cadascun               

dels projectes: 

 
• Organització de projectes 

• Administració i suport: Tasques generals com la recepció en els         

diferents esdeveniments i activitats, l’acolliment, suport administratiu i        

captació de socis. 

• Disseny gràfic: Maquetació, disseny de gràfics,disseny audiovisual      

(CD-video),  etc. 

• Comunicació: Relacions públiques, xarxes socials, web. 

• Fotografia: Fer reportatges fotogràfics dels esdeveniments que      

organitzem. 

• Avaluació dels projectes: enquestes de satisfacció , d’interès o 

d’evaluació organitzativa. 
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DRETS I DEURES DELS VOLUNTARIS 

Els drets: 

- Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren informació sobre la missió, la finalitat i               

el funcionament de l’entitat necessaris per desenvolupar la tasca de voluntariat, així com la              

formació necessària per a l’acompliment de la seva activitat. 

 
- Formalitzar la seva vinculació amb l’entitat amb el full de compromís. 

 
- Participar en l’elaboració, la panificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats             

en què col·laborin. 

 
- Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de la seva acció voluntària, així com la                

seva desvinculació. 

 

Els deures: 

- Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participen per               

al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els             

espais i mitjans que l’entitat ha previst per fer efectiu un treball coordinat en els programes,                

així com en la formació acordada.  

 
- Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i            

respectar les normes internes i observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les               

lleis. 

 
- Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o            

tercers per la seva actuació.  

 
- Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris               

amb els quals col·laborin.  

 
- Mantenir la confidencialitat de la informació coneguda en l’acompliment de la seva activitat.  

 
- Notificar a l’entitat de voluntariat la seva renúncia amb antelació suficient, per tal que es               

puguin adoptar les mesures necessàries per evitar perjudicis a l’activitat en què participen. 
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