
Setmana UNESCO 2011
Del dissabte 12 de novembre al dissabte 19 de novembre

La UNESCO, un valor en alça!

Xarxa Civil 
UNESCO a Catalunya



El 16 de novembre de 1945 es va aprovar a Londres la constitució de l’Organit-
zació de Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). I és 
en el document constitutiu on podem llegir les conegudes paraules: “Atès que 
les guerres neixen en la ment dels homes,  és en la ment dels homes on s’han 
de construir els fonaments de la pau.”

La seu de la UNESCO es troba a París. L’edifici es va construir entre els anys 
1955 i 1958 i té forma d’i grega, és a dir vist des del cel sembla com si ens 
mostrés tres camins a seguir, com els seus tres grans eixos de treball: Edu-
cació, Ciència i Cultura, els tres baluards sobre els quals l’Organització ha de 
bastir la pau. Seixanta-cinc anys després, l’edifici de la Y veu com van creixent 
al seu voltant annexos des dels quals es desenvolupen els temes fonamentals 
i els que han nascut d’aquells tres primers. 

Per tal de fer arribar els programes de la UNESCO a la ciutadania es van crear 
les escoles associades a la UNESCO (1953) i les càtedres UNESCO (1989, la 
primera del món va ser la de Mètodes numèrics de la UPC). L’any 1947 naixia a 
Sendai, Japó, el primer club UNESCO (el 1960 es constitueix el de Barcelona, 
el primer de l’Estat), el 1984 es creava el Centre UNESCO de Catalunya, i el 
1995 es formava el Grup de Biblioteques UNESCO a Catalunya.

Als Països Catalans tenim representades totes les xarxes. Cadascuna d’elles 
amb el seu propi pla de treball, però atès que creiem en la vàlua del compartir 
hem enfortit la xarxa de xarxes, és a dir la Xarxa civil UNESCO i la iniciativa que 
presentem n’és una bona mostra.

Enguany, 2011, Any europeu del voluntariat, hem volgut fer més visible la nos-
tra tasca creant la SETMANA UNESCO 2011 al voltant del 16 de novembre.

Perquè estem convençuts que la UNESCO és un valor en alça, us convidem a 
conèixer-nos!



Girona

Sant Adrià de 
Besòs

Santa Coloma de 
Cervelló

Els Amics de la UNESCO de Girona convoquen la Trobada de tar-
dor de totes les entitats membres de la FCACU, per conèixer-se 
millor, compartir activitats i trobar nous eixos de treball en comú. 
A les 13.30 hores es lliuraran els 2ns Premis FCACU en presència 
d’autoritats. 
Casa de Cultura de Girona, Pl. Hospital, 6 -  A partir de les 10.00 h. 
Més informació a www.fcacu-unesco.org

La Biblioteca de Sant Adrià proposa durant tota la setmana una 
exposició bibliogràfica sobre la UNESCO, els castellers i altres 
elements del patrimoni immaterial i material de la humanitat. 
Plaça Guillermo Vidaña i Haro, s/n.

L’Associació UNESCO del Masnou organitza la sortida “Patrimoni 
UNESCO al nostre país: Gaudí (cripta i colònia Güell). Sortida a les 
9.30 h. des de la Plaça d’Espanya. Més informació a www.masunesco.org

Dissabte 12 de novembre

http://www.fcacu-unesco.org/ca/noticies/58-trobada-de-tardor-a-girona.html
http://www.masunesco.org/activitats.htm


Diumenge 13 de novembre

Alcoi El Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi projecta els documentals “La 
guerra de la soja” i “Una granja per al futur” dins la Mostra de Cinema i 
Drets humans 2011. 
A les 19  hores, a la Sala UNESCO, c/ Cid, 12. 



Dilluns 14 de novembre

Tot Catalunya

Barcelona

Gavà

Girona

Santa Coloma 
de Farners

La Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO de Catalunya inicia la 
campanya de recollida de recursos per a la banya d’Àfrica. Aquesta 
iniciativa s’ha de relacionar amb el treball que es fa a les escoles 
sobre els drets dels infants: dret a una alimentació, a un habitatge 
i a una atenció mèdica adequats. Joan Pelegrí, Magnòlia, El Farell 
i l’associació ASPACE són algunes de les escoles que s’afegeixen a 
la iniciativa. Més informació a  xeaucatalunya.blog.com.es

En el marc del programa Altaveu de les cultures, els Amics de la 
UNESCO de Barcelona ofereixen els cicles de conferències: “Els 
dilluns de...” Avui, la ruta de les espècies,  la cultura popular i les 
tradicions catalanes,  l’islam d’avui, el Brasil,  el Mare Nostrum, 
bressol de cultures. A les 19.15 hores. Adreces i més informació a www.
amicsunescobarcelona.cat

L’associació ASPACE proposa una xerrada amb un refugiat acollit 
per l’ACNUR. 

La Biblioteca Josep Soler Vidal presenta una exposició de foto-
grafies del Casal dels Infants. Fins al 30 de novembre. Plaça Jaume 
Balmes s/n. Consulteu horaris a biblioteques.gavaciutat.cat.

Els Amics de la UNESCO de Girona proposen la conferència “Jaume 
Busquets, la petjada gironina a la Sagrada Família (1)” a càrrec de 
Narcís-Jordi Aragó i Lluís Busquets. A les 19. 30 hores, a la Casa Sol-
terra, C/ Ciutadans, 18. Més informació a www.unescogi.org.

L’Escola Sant Salvador d’Horta organitza l’exposició “Què vol dir 
pertànyer a la UNESCO?” Passeig Sant Salvador, 13

http://xeaucatalunya.blog.com.es/
http://www.amicsunescobarcelona.cat/
http://www.amicsunescobarcelona.cat/
http://biblioteques.gavaciutat.cat/http://
http://www.unescogi.org


Dimarts 15 de novembre

Badalona

Barcelona

Encamp 
(Andorra)

Girona

Teià

Terrassa

Tortosa

La Biblioteca Can Casacuberta acull l’exposició “Maria Aurèlia Cap-
many: dona, escriptora, ciutadana” que es podrà veure fins al dia 11 de 
desembre.  Carrer Mossèn Anton Romeu, 48.

El programa Altaveu de les cultures dels Amics de la UNESCO de Bar-
celona proposa el cicle de conferències “Els dimarts de...” Els temes 
d’avui són l’ex-Iugoslàvia, Alemanya, la història de Catalunya, la ruta 
de la seda al segle XXI, el patrimoni de la UNESCO a la Mediterrània. A 
les 19.15 hores. Adreces i més informació a www.amicsunescobarcelona.cat

La Biblioteca Comunal d’Encamp estrena una exposició bibliogràfica 
sobre els drets de la infància que es podrà veure fins al dia 25 de no-
vembre. Complex esportiu i sociocultural d’Encamp. Vegeu informació i horaris 
a bibliotecaencamp.wordpress.com 

Els alumnes de Batxillerat Internacional de l’Institut Jaume Vicens 
Vives de Girona es fan càrrec de la xerrada: “Principis de la UNESCO i 
què és una Escola associada a la UNESCO”.  A les 12.45 hores.

L’Associació UNESCO El Masnou organitza l’activitat “Contes en llen-
gua d’origen: suís alemany” a càrrec de Regi Gautschi. A les 18 hores, a 
la Biblioteca Can Llaurador,  Avinguda J. Roca Suárez- Llanos, 40.

L’Escola Pia de Terrassa presenta la campanya Beques Escolars pel 
Senegal, i crea el Grup UNESCO d’Alumnes, amb voluntaris de 1r a 4t 
d’ESO.

Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa presenten la cinquena edi-
ció del Premi Federico Mayor Zaragoza “Convivència plural i diversitat 
cultural com a enriquiment”. Més informació a www.unescotortosa.org
 

http://www.amicsunescobarcelona.cat
http://bibliotecaencamp.wordpress.com/
http://www.unescotortosa.org


Dimecres 16 de novembre

Barcelona

Gava

El Vendrell

Sant Cugat 
del Vallès

Terrassa

Conferència “Ideologies of Linguistic Diversity” del professor Matthi-
as Brenzinger, de la Universitat de Colònia, coorganitzada per GELA, 
la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, Linguapax-Unescocat, 
Linguamón i el CIEMEN. A les 19 hores, a la Sala de la Caritat de la Bibliote-
ca de Catalunya, C/ Hospital, 56. Vegeu www.iec.cat/catedraunesco/

Activitat lúdica a la Biblioteca Marian Colomé de Gavà: Nascuts per 
llegir. Colors ... On sou?  A les 18 hores, C/ Rafael de Casanova, 2.

L’Associació UNESCO de la Garriga - Contrapunt organitza una sortida 
al Vendrell per visitar la Casa Museu de Pau Casals.

Conferència organitzada pels Amics de la UNESCO de Valldoreix-Sant 
Cugat sobre L’Agència Catalana de l’Aigua i l’estratègia hidràulica de 
la Generalitat, a càrrec de Leonard Carcolé, enginyer de camins, direc-
tor general de l’ACA. 
A les 19 hores, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, C/ Jaume I, 33-51.

La Càtedra UNESCO de Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, 
Desequilibris i Canvi Global de la UPC celebra la Setmana de Moravia 
a Catalunya i proposa la taula rodona “Projecte de  restauració socio-
ambiental de Moravia a Medellín” i un videofòrum amb la projecció de 
dos curts sobre Moravia. 
A les 19 hores, al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,
Rambla d´Ègara 270.

http://www.iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=153


Dijous 17 de novembre

Barcelona

Gavà

Girona

El programa Altaveu de les cultures dels Amics de la UNESCO de 
Barcelona convida a assistir a les conferències del cicle “Els dijous 
de ...”. Avui, els dijous de Grècia i els dijous dels mites i llegendes de 
la Mediterrània. A les 19.15 hores. Adreces i més informació a www.amicsu-
nescobarcelona.cat

La Biblioteca Marian Colomé proposa l’Hora del conte, amb la lectura 
de El rei barba de Griva. A les 18 hores, C/ Rafael de Casanova, 2.

Sessió de presentació de la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO 
de Catalunya (XEAUC) oberta a tot el professorat de primària i secun-
dària dels centres educatius públics i privats concertats. De 18 a 20 
hores, al Servei educatiu del Gironès, C/ del Sol, 15.

http://www.amicsunescobarcelona.cat/
http://www.amicsunescobarcelona.cat/
www.amicsunescobarcelona.cat


Divendres 18 de novembre

El Masnou

St. Adrià de 
Besòs

Vilanova i la 
Geltrú

Olesa de Mont-
serrat

L‘ Associació UNESCO El Masnou proposa l’activitat “Contes en 
llengua d’origen: l’afganès” a càrrec de Nadia Ghulam. A les 18 
hores, a la Biblioteca Joan Coromines, C/ Pujadas Truch, 1.

També organitza una conferència sobre la dieta mediterrània, a 
càrrec de Pilar Cervera. A les 19.30, al Casal de la gent gran Can Malet, 
Passatge Marià Rossell, 11.     

L’Associació UNESCO de Sant Adrià de Besòs proposa una actu-
ació de la Coral per la pau de l’Associació UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós. A les 19.30, a la Sala d’Actes de la Biblioteca, Plaça Guiller-
mo Vidaña i Haro, s/n.

L’Associació UNESCO El Garraf presenta les conclusions de les 
I Jornades sobre el patrimoni de Vilanova. A les 20 hores, a la Sala 
d’Entitats, c/ Sant Sebastià, 11.

La Biblioteca Popular Santa Oliva proposa l’hora del conte amb 
la lectura de “El millor regal del món” i de “El siglo de las luces”. A 
les 18 hores,  C/Salvador Casas, 22.



Dissabte 19 de novembre

Girona

Santa Pau-
Olot

Tortosa

Els Amics de la UNESCO de Palafrugell i Girona organitzen l’activitat 
“Caminem per la pau: muralles de Girona”. Punt de trobada, el Jardí de la 
Infància, escultura “Contra l’invasor” a les 11 hores. 

L’associació UNESCO de l’Hospitalet de Llobregat - 3/4 x 5/4 Grup 
d’Opinió organitza una sortida a la Fageda d’en Jordà (Garrotxa).

Les Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa proposen l’activitat 
“Caminem per la pau: muralles de Tortosa”

XARXA CIVIL UNESCO A CATALUNYA

Càtedres UNESCO
c/e: mora@cimne.upc.edu

Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat
http://www.unescocat.org - c/e: centre@unescocat.org

Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO
http://www.fcacu-unesco.org - c/e: info@fcacu-unesco.org

Grup de biblioteques
http://www.unescocat.org/ca/arees/xarxa-civil-unesco/biblioteques-associades

Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO a Catalunya 
http://xeaucatalunya.blog.com.es- c/e: xeauc@unescocat.org
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http://www.unescocat.org
http://www.fcacu-unesco.org/ca/noticies/58-trobada-de-tardor-a-girona.html
http://www.unescocat.org
http://xeaucatalunya.blog.com.es

