
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Els dimarts sobre les claus per entendre el món actual (1945-1970) 
5. La descolonització africana, 5 de novembre de 2013 
6. Els Estats Units i el nou ordre mundial: Iran, Guatemala, Xile, 12 de novembre de 2013 
7. El model soviètic: revolució hongaresa, la crisi dels míssils cubans, la primavera de Praga, 19 de 
novembre de 2013 
8. El conflicte arabisraelià, 26 de novembre de 2013 

Seu AUB / de 18.30 h a 20 h / Informació a: 934 520 552 o socis@amicsunescobarcelona.cat  
 

 Cicle els dijous de la cultura de la mort (1r quadrimestre Altaveu 2013-2014) 
5. Ritus funeraris de les terres islàmiques, NAZANIN ARMIRIAN, 7 de novembre de 2013 
6. El sarcòfag com a tomba privilegiada, ISABEL RODA, 14 de novembre de 2013 
7. El rol de la mort a Mèxic, MONTSERRAT BARGALLÓ, 21 de novembre de 2013 
8. L’art funerari al museu: El Museu de Carrosses Fúnebres de Montjuïc, JORDI VALMAÑA, 28 de 
novembre de 2013 

Seu AUB / de 19.15 h a 20.30 h / Informació: 934 520 552 / socis@amicsunescobarcelona.cat   

AGENDA AUB NOVEMBRE 2013  
 

ALTAVEU DE LES CULTURES 2013-2014 
Els dilluns de la natura 

1. Patrimoni cultural, patrimoni natural. Una riquesa desconeguda, JOANDOMÈNEC ROS, 4 
de novembre de 2013 
2. Una història d’illes atlàntiques, 11 de novembre de 2013 
3. Natura i poesia, 18 de novembre de 2013 
4. Patrimoni cultural immaterial de la humanitat declarat per la UNESCO, 25 de novembre 
de 2013 
 

Seu AUB / de 19.15 h a 20.30 h / Accés lliure. Aforament limitat. Us hi esperem!! 

Inscripcions i informació: 934 520 552 socis@amicsunescobarcelona.cat  

ALTAVEU DE LES CULTURES 2013-2014 
Els dimecres de poesia catalana 

1. La rapsoda Anna Maluquer dóna veu a Jacint Verdaguer (Folgueroles 1845-Vallvidrera 
1902). 6 de novembre de 2013 
2. Joan Margarit (Sanaüja 1938), reconegut poeta i arquitecte, ens presentarà la seva 
poesia. 13 de novembre de 2013 
3. Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008), a càrrec de la rapsoda Anna Maluquer.  
20 de novembre de 2013 
4. Francesc Parcerisas (Begues 1944), poeta, traductor i crític literari.  
27 de novembre de 2013 

* Aquest cicle continua el proper mes de desembre. 

Seu AUB / de 19.15 h a 20.30 h / Accés lliure. Aforament limitat. Us hi esperem!! 

Informació: 934 520 552 o socis@amicsunescobarcelona.cat  



 Sortides culturals per Barcelona: Els pobles agregats, avui barris de Barcelona 
3a sortida. El Castell de Port (reducte ibèric, romà i medieval a Montjuïc), 24 de novembre de 
2013, a càrrec del professor Josep Ma Vilarrúbia-Estrany.  

Punt de trobada: 11 h a Creu Coberta a la plaça d’Espanya (sortida metro línia 1). 

Preu (mateix dia sortida): 6 € / Preu especial (una sortida) socis AUB i persones que facin la 
inscripció per avançat: 5 € / Es pot fer un dinar en algun lloc de cada zona visitada.  

Informació: 934 520 552 / socis@amicsunescobarcelona.cat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ALTRES ACTIVITATS 
Us proposem d’assistir al concert matinal de la recentment creada Orquestra Amics de la Unesco 
de Barcelona (OUB) que farà el proper 17 de novembre de 2013 a la sala gran del Mercat del Born. 
Accés lliure. Aforament limitat. 

 

 X Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen 
L’equip del Certamen Literari Escolar ha estat treballant per preparar la convocatòria 2013-2014 del 
X Certamen Literari en Llengües d’Origen que queda oberta aquest mes de novembre. Aquest 
concurs literari està adreçat a alumnes de primària i secundària de Catalunya i el seu objectiu és 
ajudar a fomentar el respecte a la diversitat cultural i lingüística  a l’entorn escolar. 
 

 IX DiversaCat 
La convocatòria d’aquest projecte educatiu adreçat a alumnes del segon cicle de primària i de 
secundària ja està en funcionament . A través de documentals realitzats per ells mateixos, amb ajut 
dels seus professors i sota la supervisió de voluntaris d’AUB, ens expliquen els diferents aspectes de 
la diversitat cultural d’allà on viuen.  
 
 
 
 

   
 

 
 

Seu AUB (Mallorca, 207, pral.) / Atenció al públic: de 17 h a 20.30 h, de dilluns a dijous / 934 520 552 
www.amicsunescobarcelona.cat / facebook d’Amics de la Unesco de Barcelona / info@amicsunescobarcelona.cat 

TALLER DE CONVERSA EN ANGLÈS 

Progressa en la teva fluïdesa 
comunicativa en anglès. 

Quota mensual: 20 €  
Quota mensual SOCIS i 
VOLUNTARIS AUB: 15 € 

Seu AUB 
dimarts de 17.30 h a 19 h 

Inscripcions i informació:  
934 520 552 / 

socis@amicsunescobarcelona.cat  

SORTIDA NADALENCA 
Cap de setmana del 28 i 29 de desembre 2013 

Sortida al romànic de la Garrotxa i el Ripollès 
amb un recorregut pels pessebres d’Olot. 

Concert extraordinari de Nadal, 28 de desembre: 

 L’Orquestra Amics de la Unesco de Barcelona, 
dirigida per en Gonçal Comellas, i la Coral 
Polifònica de Puig-Reig oferiran El Messies de 
Händel a l’església parroquial d’Olot. 

Inscripcions i informació: 934 520 552 / 

socis@amicsunescobarcelona.cat  


