
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

SETEMBRE

2017

ACTIVITATS 
A 

VALLDOREIX

Dimecres, dia 6 de setembre
a les 18 h

PROJECCIÓ DE LA SARSUELA

“Cançó d’amor i de guerra”
música :Rafael Martínez i Valls 

text : Lluís Capdevila i Víctor Mora

Comentaris a càrrec de
JOSEP MARIA CASTELLÓ

Crític musical

Sala del Casal de Cultura de Valldoreix
carrer Sant Albert s/n - Valldoreix

Dissabte, dia 16 de setembre
de 10 a 14 h

TROBADA D’ASSOCIACIONS VEÏNALS I
ENTITATS CULTURALS DE VALLDOREIX 

al nou espai adjunt a la EMD 
Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, 185 

(antic Garden) Valldoreix



UN ANY MÉS

Un any més els Amics de la UNESCO, tornem a 
re emprendre el camí d’una nova etapa, fidels a 
la cultura com a sistema de valors i adquisició de 
coneixements.
La UNESCO defineix molt bé la cultura: La cultura 
en el seu sentit més ampli, es pot considerar el 
conjunt de tres distintius, espiritual i material, 
intel·lectuals i afectius que caracteritzen una 
societat o grup social. Això engloba les arts i les 
lletres, la ciència, les maneres de viure, els drets 
fonamentals de l’ésser humà, el sistema de valors, 
les tradicions i les creences.
Els Amics de la UNESCO, tenim molt clars aquests 
ideals i gràcies a la vostra col·laboració i confiança 
intentarem posar a l’abast, els coneixements, 
experiències i consells de grans personalitats, que 
ens ajudaran a aprofundir els nostres coneixements 
sobre temes cabdals, donant-nos una nova visió 
de la nostra societat tan canviant.
El pròxim 27 de setembre, tindrà lloc la inauguració 
del curs a càrrec de Sra. Mercè Conesa, alcaldessa 
de Sant Cugat, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a 
les 18 h
El Sr. Lluís Recoder i Miralles, advocat i exalcalde 
de Sant Cugat ens impartirà una conferència sobre 
la transformació de les ciutats.
També ens acompanyaran personalitats de la 
cultura, les quals ja formen part dels Amics de la 
UNESCO de Sant Cugat.
Una porta nova. Un nou camí. Una nova fita. Un 
nou destí.
Amics de la UNESCO som amics de tots

Us hi esperem a tots!!

Dimecres, dia 27 de setembre
a les 18 h

OBERTURA DEL NOU CURS

Amb la presència de

Molt Il•lustre Alcaldessa de Sant Cugat

 Sra. MERCÈ CONESA

CONFERÈNCIA
“És possible un urbanisme 

sostenible?”
a càrrec de

LLUÍS MIQUEL RECODER 
I 

MIRALLES
Advocat i polític. 

Ha estat alcalde de Sant Cugat del Vallès i 
conseller de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya

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

Organitza:
Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat 

Arxiu Nacional de Catalunya
SESSIONS OBERTES

VES-HI PENSANT
PLACES LIMITADES

SORTIDA CULTURAL
A TOULOUSE

9, 10 i 11 de novembre de 2017

Toulouse o Tolosa de Llenguadoc és una ciutat 
d’Occitània i capital històrica del Llenguadoc. 
Administrativament és una comuna capital del 
departament de l’Alta Garona i la segona ciutat 
d’Occitània després de Marsella.

Travessada per la Garona i situada a mig camí 
entre l’oceà Atlàntic i el mar Mediterrani, és 
anomenada la Ciutat Rosa pel color que domina 
als edificis antics, fets de maó vist. És la capital de 
la indústria aeroespacial europea, ja que hi ha les 
oficines centrals de la companyia Airbus.

ITINERARI

09/11: Sortida des de l’ANC. Dinar i allotjament 
a Toulouse. A la tarda visita panoràmica de la 
ciutat amb el trenet turístic.
10/11: Al matí visita a la Catedral de Saint Sernin, 
patrimoni de la Humanitat i al Musée Augustins i 
a la tarda visita al Jardin des Plantes, antic jardí 
botànic.
11/11: Al matí visita a l’Airbus Factory, dinar en el 
creuer pel Canal del Midi i a la tarda tornada cap 
a Sant Cugat.

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


