
cicle 
de 

conferències
col·laboren:

U N E S C O
Amics de la UNESCO som persones 
que voluntàriament promovem els 
objectius de pau i d’entesa entre 
els pobles a través de la cultura  

Fes-te’n soci
INFORMACIÓ AL TELÈFON:
93 589 77 88 EXT. 13747

Horari: dimecres de 10 a 13 h

ENVIA LES TEVES DADES A:
unescovsc@gmail.com

www.unescoqgat.cat

CARRER VALLDOREIX 45 
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS

www.arpalionline.com - arpali@arpalionline.com

ACTIVITATS
MAIG
2017

PARLEM DEL 
PATRIMONI DE 
LA HUMANITAT

CINEFÒRUM
Dimecres 3 de maig

a les 18 h

“VENUS”
Dinamarca, Noruega (2016). Duració: 80 min. 

VO en danès subtitulada en català.
La història. Dues joves directores daneses convoquen un 
càsting com a part del procés de recerca per filmar una 
pel•lícula eròtica de i per al sexe femení. En resposta a la 
crida, més de 100 dones apareixen al seu apartament i 
parlen directament a càmera sobre les seves fantasies 
eròtiques, els seus desitjos i les seves frustracions. Una 
història sincera, honesta i vulnerable sobre les dones en 
relació amb el sexe, el desig, les emocions, els 
descobriments, el paper que suposadament han de tenir  
al llit i totes aquelles coses de les quals mai ens havíem 
atrevit a parlar.

Les directores. Lea Glob (1982) és una directora danesa 
graduada per la National Film School of Denmark. Té una 
reconeguda trajectòria en el món de la televisió i la seva 
primera pel•lícula, titulada Meeting My Father Kasper Top 
Hat (2011), va rebre un premi  al Sichuan Television 
Festival. Mette Carla Albrechtsen (1980) va estudiar al 
Graphic Arts Institute de Copenhaguen i ha treballat per a 
diverses  agències de publicitat abans de graduar-se a la 
National Film School of Denmark. L’any 2011, juntament 
amb Lea Glob, van guanyar el Nordic Talent Pitch Prize 
pel seu projecte Human Female Sexuality.

PREMIS I FESTIVALS
Göteborg International Film Festival – Suècia, 2017 / 
DocPoint Tallinn – Estònia, 2017 / Helsinki Doc Point 
Documentary Film Festival – Finlàndia, 2017 / IDFA – 
Països Baixos, 2016

FITXA TÈCNICA
Producció executiva: Jesper Jack; edició: Signe Rebekka 
Kaufmann; fotografia: Cathrine Coleman; música: Ola 
Kvernberg; producció: Kirstine Barfod, Anna J. Ljung-
mark, Julie Leerskov

Arxiu Nacional de Catalunya,
c/ Jaume I, 33. St. Cugat.

Organitza:
Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat 

Arxiu Nacional de Catalunya



CONFERÈNCIES 
MAIG 2017

Parlem del Patrimoni de la Humanitat

Els Patrimonis de la Humanitat de la UNESCO 
són llegats de monuments i llocs de gran riquesa 
natural i cultural que pertanyen a la humanitat. Fan 
prendre consciència als Estats i a tots, que són de 
propietat col•lectiva i que s’ha de transmetre com a 
Patrimoni a les generacions futures.

Els Patrimonis representen els valors 
socioculturals que identifiquen a un poble i que són 
necessaris per articular el present i el passat en 
la història de la humanitat, construint un testimoni 
únic o excepcional d’una civilització actual o 
desapareguda.

La UNESCO reconeix com a Patrimoni comú 
Mundial de la Humanitat: La història, les tradicions 
morals i espirituals, l’educació, les creacions 
artístiques i literàries, els avenços científics i 
tecnològics i tots els aconseguiments socials. 
Fomenta doncs el coneixement i comprensió 
mutus de les Nacions, dóna un nou i vigorós impuls 
a l’educació popular, difusió de la cultura, ajuda a 
la conservació, al progrés i a la difusió del saber... 
Fomentant la PAU al món.

Angel Morillas González

Horaris de les conferències a les 18 h
Sala d’actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya
carrer Jaume I, 33-35 - Sant Cugat del Vallès

SESSIONS OBERTES

Dimecres, dia 3 de maig
CINEFÒRUM

Dimecres, dia 10 de maig
a les 18 h

“La preservació del patrimoni 
cultural català. Una història d’èxits i 

fracassos”
a càrrec de

ÀNGELS SOLÉ I GILI
Directora del Centre de Restauració 

de Béns Mobles de Catalunya

Dimecres, dia 17 de maig
a les 18 h

“L’antic Egipte, patrimoni de la 
humanitat”
a càrrec de

FRANCESC CAROL ALFEREZ
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural. UAB

President de l’Associació d’Egiptologia de Sant Cugat 
(AESC)

Dimecres, dia 24 de maig
a les 18 h

“Valldoreix, un patrimoni per 
descobrir”
a càrrec de

JUANJO CORTÉS
Historiador, president de Valldaurex, 

Secretari General de l’Agrupació d’EMD de Catalunya

Dimecres, dia 31 de maig
a les 18 h

“El patrimoni mundial de la UNESCO. 
Historia i moment actual”

a càrrec de
ÁNGEL MORILLAS GONZÁLEZ

Coordinador estatal d’un programa de la UNESCO 
sobre el Patrimoni Mundial

SORTIDA CULTURAL
AL CONFLENT

4, 5 i 6 de maig de 2017

El Conflent és una comarca situada al sud de 
França, en el departament de Pirineus Orientals, a 
la regió d’Occitània. Fins a la signatura del Tractat 
dels Pirineus el 1659 va pertànyer a la Corona 
d’Aragó com a part del Rosselló. La seva capital és 
la ciutat de Prades.

ITINERARI

4/05: Sortida des de l’ANC
Allotjament i dinar a Vernet
Tarda: visita a les grutes “Les Grans Canalettes” a 
Vilafranca de Conflent
5/05: visita de Ille-sur-Têt i el Parc Natural de Les 
Orgues, anomenades la “Capadòcia Catalana per 
les seves curioses formes geomètriques, visita a 
Thuir, antiga ciutat medieval emmurallada i a les 
famoses Caves Byrrh
Tarda: visita a  Prades, capital de la comarca del 
Conflent
6/05: excursió al Pic du Canigou. Des de Casteil 
pujada en 4x4 fins a l’Abadia de Sant Martí. Visita 
al monestir
Tarda: Sortida cap a Sant Cugat després de dinar.

Per apuntar-se: unescovsc@gmail.com, o bé a les
llistes que trobareu els dimecres a les conferències


