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Em complau presentar-vos LA MEMÒRIA de l’Associació d’Amics de la 
UNESCO 
Valldoreix- Sant Cugat de l’any 2015. 
 
En totes les nostres activitats tenim sempre molt present la raó de ser de la nostra 
Associació, que no és més que ser portaveus dels objectius que la UNESCO 
proposa i transmet. Volem participar per tal “de bastir la pau en les ments dels 
homes i les dones” 
 
Som pocs i no tenim molts mitjans, però ens esperona el fet de pensar que arreu del 
món hi ha milers i milers de persones que, desinteressadament, estan dedicant el 
seu temps i treball per aquests mateixos objectius. La UNESCO en el món té 193 
Estats membres. A Catalunya la xarxa civil, integrada per associacions Amics de la 
UNESCO, càtedres, escoles i biblioteques UNESCO, intentem contribuir en els 
objectius de pau, tolerància i cultura al món. 
 
L’any 2015 ha estat un any especialment apassionant pel nostre país. Els nostres 
polítics i gran part de la societat civil han endegat un procés pacífic i democràtic 
d’autoafirmació, al qual els Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant 
Cugat (si volíem ser conseqüent amb els objectius de la UNESCO de valorar la 
Cultura i defensar els Drets Humans) no podíem mostrar-nos indiferents amb la 
falsa excusa que la UNESCO és neutral i no ha de parlar de Política. Entenem que 
a Espanya durant anys s’ha fet creure que parlar de política era parlar 
d’intolerància, d’enfrontaments i de guerra Tot el contrari, la Política, en 
majúscules, impregna tota activitat humana. Per aquest motiu, en les nostres 
conferències, han sovintejat els temes històrics i culturals de Catalunya i el seu 
futur. Cal conèixer una història, unes arrels i unes il·lusions que sovint ens ha 
volgut amagar i que son part de la nostra Cultura. 
 
Als membres de la junta directiva, a les comissions de treball i a tots els 
nostres socis i adherits, un sincer agraïment, fent vots per seguir confiant 
amb la vostra participació i col·laboració. 
 
 
 
Molt afectuosament, 
Rafael Recolons Malvehy 
President 
Sant Cugat del Vallès, gener de 2016 
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 Des de fa uns anys podem disposar d’un local i una magnífica sala per celebrar  
els nostres actes i conferències a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Aquest fet 
representa, per a  la nostra  Associació, comoditat, estalvi i  prestigi.  
Per això volem agrair  la  cordial acollida i generositat del seu director. 
 

 

                                          
             

      

Com de costum, l’Associació Amics de la UNESCO programa les conferències per 
mesos . Procurem que les conferències tractin d’un mateix tema perquè creiem que 
aprofundir en un mateix assumpte des de dos o tres angles diferents amplia i 
enriqueix la temàtica tractada. Els col·loquis que segueixen les conferències són 
molt actius i vius i enriquidors. 
 
 
Els conferenciants - escollits pel seu saber i preparació -, han transmès els seus 
coneixements i, sobretot, esperonen a reflexionar i prendre consciència sobre els 
temes tractats.              
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JUNTA DIRECTIVA 

 

President- Rafael Recolons i Malvehy 

Vocals 

Salvador Masip Beldad (tresorer) 

Jordi Roca i Sobregrau 

Rosa Maria Jaume Arrester (comunicació) 

Joan Colet Altisen 

A partir del mes de setembre i en funcions 

Isabel González Morcillo 

Eduard Delgado Rodríguez 

Neus Colet Bonillo (secretària) 

 
Aquest ha estat un any difícil per la Junta. Per motius personals 
varen dimitir de la Junta el vicepresident Sr. Joan Nicolau i la 
secretària Sra. Annabet Ribó. 
Des d’aquí els reconeixem i agraïm la seva generosa dedicació i eficàcia. 
La nostra presència en els mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió) 
han ajudat a donar a conèixer la nostra associació i transmetre els objectius i 
ideals de la UNESCO. 
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                      La mitjana d’assistència a les conferències ha estat de 45 persones   

                                         RESUM D’ACTIVITATS           
                       

DATA NOM CICLE TÍTOL CONFERÈNCIA   Conferenciant 

GENER 
LA NOVA TECNOLOGIA, 
MOTOR DE PAU?     

14   
Mobilitat i vehicles elèctrics. El cotxe del 
futur RAMON PRUNEDA 

21   
El futur proper de la impressió 3D La 
Fàbrica a casa JOAQUIM MINGUELLA 

28 CINEFÒRUM  EVERYDAY REBELLION   

FEBRER 
MODERNISME- 
NOUCENTISME     

4   Modernisme a sant Cugat LLUÍS CAMPINS 

7 VISITA CULTURAL 
Celler. Museu vitivinícola cooperatiu de 
Santa Cugat LLUÍS CAMPINS 

11 VISITA CULTURAL "Modernismes" MNAC 
18   "La destrucció del modernisme" LLUÍS PERMANYER 

25 CINEFÒRUM  
MERCEDES SOSA- LA VEU DE 
LATINOAMERICA   

MARÇ 
PERIODISME I 

TELECOMUNICACIONS     
4   El periodisme fràgil CARME COLOMINA 

11   El periodisme i el cinema VÍCTOR  ALEXANDRE 

19   
Els TIC, les infraestructures d'Estat del segle 
XXI JORDI PUIGNERÓ 

25  SORTIDA CULTURAL Visita al Museu del Gas de Sabadell   
  CALÇOTADA DINAR a can MAURI- Polinyà   
  CINEFÒRUM     
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ABRIL SANT CUGAT I     

14 
( col·laboració amb entitats 
Santa Cugat) UNA HISENDA A LA CATALANA JOAN IGLESIAS 

22   Sant Cugat SMART CITY JORDI PUIGNERÓ 

29 SORTIDA CULTURAL 
CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS 
MOBLES DE CATALUNYA ÀNGELS SOLÉ 

29 CINEFÒRUM THE SPECIALS NEEDS   
MAIG SANT CUGAT II     

6   L’orquestra de San Cugat JOSEP FERRÉ 
13   La Lira JOSEP GARRELL 
20   Els arbres a Santa Cugat JORDI TORRIJOS 
27 CINEFÒRUM ART AND GRAFT 

 28 SORTIDA CULTURAL El CAR a Santa Cugat ALBERT MENDOZA 
JUNY       

3 SORTIDA CULTURAL El modernisme MNAC 
SETEMBRE 

  
  

28 CINEFÒRUM EL VISIONARI - Martin Armstrong   
OCTUBRE LLENGUA, IDENTITAT, PAÍS     

7   Lluís Companys: exili i mort JOSE`Mª SOLÉ I SABATÉ 

14   
Audaces i talentoses. La poesia jove a l'inici 
del segle XXI LLUÍS CALVO- ANNA GUAL 

21   
Companys revolucionari. De la unió de 
Rabassaires a la Generalitat JOSEP Mª FIGUERES 

28   
Manuel de Pedrolo: un narrador 
multiforme i perillós MEREITXELL TALAVERA 

26  CINEFÒRUM LA CASA DE LA MORERA   
29 SORTIDA CULTURA El triomf del color. De van Gogh a Matisse fundació Mapfre 

NOVEMBRE 
LITERATURA, HISTÒRIAI 
LLAR     

4   
Cas Pedrolo: censura i literatura més allà 
de la novel·la ANNA MORENO BEDMAR 

11 
 

Posant llum al rebut de l'electricitat JORDI DOLADER 
18   Els Borbons i Catalunya JORDI CASAS 
25 SORTIDA CULTURA Bàrcino- Domus romana CARME MIRÓ 
25   Testaments i Herències IMMA TEXEIRA 
30 CINEFÒRUM GAME OVER   

DESEMBRE       

2 
Homenatge a MAX 
CANHER 

Max Canher artífex recuperació cultural i 
creador d’estructures JOAN TRES  

10 CINEMA El somni català JOSEP Mª FORN  
13 Entronització Pessebre ERMITA DE SANTA Mª DE CAMPANYÀ   

16 
DINAR  Amics de la 
UNESCO CAN AMETLLER tast de formatges 

16 CINEFÒRUM The visit - Benvinguts a la terra   
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24 CONFERÈNCIES- 10 SESSIONS DE CINEFÒRUM-10 SORTIDES 

CULTURALS 

 

Cal dir també que, seguint els criteris d’eficiència i 

cooperació, hem col·laborat estretament amb altres entitats de la nostra ciutat. 

Especialment amb Òmnium Cultural amb qui hem programat conjuntament 

diverses conferències. 

Aquesta estreta col·laboració, cercant temes comuns i ajuntant esforços econòmics, 

és la fórmula més eficaç per arribar a un més gran nombre de santcugatencs. Mai 

com ara cal apropar interessos. Cada entitat té els seus propis objectius i ha de 

programar-se d’acord amb les seves pròpies finalitats, tanmateix, hi ha temes que 

afecten a tots i és bo que anem junts. Evitem duplicar esforços econòmics i 

repetició de temes. 
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        GENER   
                    LA  NOVA TECNOLOGIA, MOTOR DE PAU? 
                                   
                            14-“Mobilitat i vehicles elèctrics. El cotxe del futur”  
              
                                                   RAMON PRUNEDA 
                                                      Enginyer. Responsable d’imatge i mobilitat 
                                                                       
 

La globalització, les emissions de CO2, els recursos finits del petroli, l'augment de la 
temperatura de la terra i altres raons obliguen a promoure i aplicar energies més netes. 
84 milions de barrils de petroli es consumeixen cada dia al món. Els recursos del petroli 
són finits. Quan la demanda sigui superior a l'oferta es produirà un gran caos econòmic i 
social. Només es podrà evitar amb polítiques fermes d'aplicació d'energies netes i més 
barates. 
En el terreny de la mobilitat el nombre de cotxes de combustió, la contaminació que 
produeixen i el soroll que generen en les grans ciutats no són compatible amb la salut, la 
vida i l'economia. Una solució para pal·liar els efectes nocius són els vehicles elèctrics. 
 
El cotxe elèctric no és un projecte de futur, ja és una realitat ara i els fabricants de 
vehicles incorporen la nova tecnologia als seus productes. Malgrat que el cotxe té més de 
100 anys d'existència la seva tecnologia bàsica, consistent en el motor de combustió, no 
havia evolucionat fins ara. El cotxe elèctric és molt més senzill. No necessita una 
estructura complexa i cara. Un motor i unes bateries. El preu és entre un 30 i un 50% més 
car, però el cost per fer 100 quilòmetres és d'un Euro quan el de benzina és de set Euros. 
El manteniment i el desgast és inferior. 
Per evitar la pol·lució, abaratir costos i disminuir sorolls les grans ciutats del món es 
disposen a tenir un transport públic amb vehicles elèctrics. 
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            21- “ El futur proper de la impressió 3D . La fàbrica a casa” 
 
                                JOAQUIM  MINGUELLA 
                                Enginyer, director de R+D+I de la fundació Cim 
                                                                  

 
Les impressores 3D, com va passar fa dècades amb els ordinadors i els 
mòbils, són revolucions tècniques que es queden. 
Aquesta és l'afirmació inicial del conferenciant JOAQUIM MINGUELLA el 
dia 21 de gener en la conferència "El futur pròxim de la impressió 3D. La 
fàbrica a casa". 
Avui en dia no s'entén la vida social sense ordinadors i mòbils. 
Les impressores 3D. També acabaran sent un aparell més a les cases. 
A l' exposició I verbal de les tècniques aplicades per aquesta nova revolució, 
s'afegia una demostració pràctica del seu funcionament. A l'entrada de la sala 
una impressora 3D de només 50 cm d'altura, funcionava de tal manera que al 
final de l'exposició havia fet un petit elefant blau de plàstic blau de 
10 cm amb articulacions i tot a les potes. 
 

        

                                   
 
       

 28 – CINEFÒRUM  - Documental “ EVERYDAY  REBELION” 
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          FEBRER      
                               MODERNISME I NOUCENTISME                   
       
                                      4- “Modernisme a Sant Cugat”       
                                LLUÍS CAMPINS 
                                Periodista, escriptor, crític de cinema 
          
 
                                      7- SORTIDA CULTURAL 
 
                                     CELLER. MUSEU VITIVINÍCOLA DE SANT CUGAT 
 

                                           
               
                               
                                                                  LLUÍS CAMPINS 
                                                                  Doctor en Història, investigador 
                                          
           
                                

11-  SORTIDA CULTURAL 
 
                                       MUSEU NACIONAL DECATALUNYA (MNAC) 
 
                                        Exposició  “Els  Modernismes” 
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                           18- “ La destrucció del modernisme” 
 
                                   LLUÍS PERMANYER 
                                   Escriptor, cronista de Barcelona   
                                      

                               
 

“La destrucció del modernisme”, conferència del Sr. Lluís Permanyer a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya el dia 18 de febrer de 2015. 
El títol de la conferència podria interpretar-se com un al·legat contra el 
modernisme. Tot el contrari. D’una ferma convicció de la vàlua del 
modernisme, Lluís Permanyer va desvetllar tots els esforços que la corrent 
noucentista va utilitzar per desacreditar i esborrar els valors del 
modernisme que, sobretot la burgesia barcelonina, havia produït. Ja el 1910 
Eugeni d’Ors declarava que era un “art bàrbar i estranger”. 
Escriptors (Carles Soldevila, Joaquim maria Nadal, Josep Pla, Espriu, Foix) 
el varen denigrar. Ells ninotaires de prestigi en feren broma (Junceda, 
Feliu Elias ...). De manera que després de la guerra i fins als anys setanta es 
produïren destruccions o intents d’enderroc d’edificis modernistes i es 
toleraren veritables aberracions (permetre aixecar un pis o dos sobre els 
edificis modernistes)... 
Salvador Dalí, Ràfols, Cirici Pellicer entre d’altres reivindicaren els seus 
valors artístics i espirituals. 
Per conferenciant el modernisme va ser el Renaixement català en una època 
de reivindicació i creació vers una Espanya deprimida (generació del 98) i 
mancada d’il·lusió. Com ara? 
 

                     25 - CINEFÒRUM      Documental   
                           “MERCEDES SOSA- LA VEU DE LATINOAMÉRICA            
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              MARÇ  
                                   PERIODISME I COMUNICACIÓ 
 
          
                          5- “El periodisme fràgil” 
                                   CARME COLOMINA 
                                 Periodista, redactora de l’ARA 
                  

                                             
        

 La transformació total que està produint en el periodisme ho va explicar 
molt clarament Carme Colomina en la conferència del dia 4 de març amb el 
títol “El periodisme fràgil”. 
Fràgil perquè està patint tres crisis alhora: la crisi econòmica, quant a baixa 
la publicitat i els recursos econòmics; la crisi pel canvi de model (irrupció 
dels mitjans digitals, internet, etc.) i la crisi de credibilitat. 
El periodista ha de saber reaccionar davant la notícia inesperada, ha de 
comptar amb la censura i l’autocensura, difícilment pot ser objectiu i només 
pot justificar-se si és honest. Avui en dia les fonts d’informació no són les 
Agències, és Twitter. Caldria verificar la notícia a partir, com a mínim, de 
tres fonts, cosa que molts mitjans no practiquen. 
El periodista ha d’explicar el que veu i res més. Els periodistes són 
incòmodes perquè expliquen coses reals que no són favorables als poders. 
És una professió de risc, no només pels periodistes que cobreixen els 
conflictes bèl·lics, sinó també pels que es juguen el lloc de treball per 
intentar ser honestos. 
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               11- “El periodisme i el cinema” 
                      VÍCTOR ALEXANDRE 
                      Escriptor, crític de cinema 
             

                                        
                  

Hi ha periodisme polític, d'investigació, de corresponsal de guerra, literari, 
de televisió, groc, romàntic. Aquests periodismes han sigut la font 
d'inspiració de grans pel·lícules. 
 
El periodisme polític va inspirar "El ciutadà Kane" obra mestre sobre 
l'ambició i el ridícul, o el cas Watergate; el periodisme d'investigació amb 
"Corredor sin retorno" o "La síndrome de Xina": o el periodisme dels 
corresponsals (114 corresponsals de guerra mort el 2014) en la dintre "Els 
crits del silenci": o el periodisme Literari amb "A sangre fria" inspirat en 
el llibre de Truman Capote: o el periodisme de Televisió amb films que 
mostren que es fa tot per l'audiència sense ètica possible "Network"; o el 
periodisme groc amb "El gran Carnaval", "La dolce vita" a on apareixen 
els primers paparazzis o "Luna nova"; o el periodisme Romàntic com 
"Vacaciones en 
Roma". 
 
El cinema, per gaudir-lo plenament, s'ha de veure en pantalla gran i per 
tant cal anar a les sales de projecció, Hi ha pel·lícules que són obres d'art i 
com a tals cal poder-les tornar a contemplar. El periodisme ha inspirat les 
millors pel·lícules de tots els temps. 
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                         19 -  “Els TIC, les estructures d’estat del segle XXI” 
                                  JORDI PUIGNERÓ                                                                                                                                                            
                                  Director general de Telecomunicacions de la G. de C. 
 

                                  
 
                     25 – SORTIDA CULTURAL 
                                   Visita al MUSEU DEL GAS DE SABADELL 
 
                     26- CALÇOTADA 
                                    Can Mauri de Polinyà 
 
                     30- CINEFÒRUM 
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           ABRIL     SANT CUGAT I 
 
                                14- “Una hisenda a la catalana” 
                                        JOAN IGLESIAS 
                                        Doctor en dret, exinspector d’hisenda 
                                         

                                                              
                                                                                                                                    
                
                                 22- “Sant Cugat. SMART CITY” 
     
                                         JORDI PUIGNERÓ 
 
                  29- SORTIDA CULTURAL 
 
                          Visita al Centre de Restauració de béns mobles de Catalunya 
                           comentada per la directora del centre Àngels Solé 
 
                  29- CINEFÒRUM  
                                     Documental “THE SPECIALS NEEDS” 
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               MAIG      SANT CUGAT II 
 
                     6-  “L’orquestra de Sant Cugat”               
                      
                             JOSEP FERRÉ 
                             Musicòleg, director d’orquestra  
 

El dimecres, 6 de maig de 2015 el Sr. Josep Ferré, director de 
l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat del Vallès va ser convidat pels Amics de la 
UNESCO a donar una xerrada a l'ANC. 
La invitació tenia dos objectius. En primer lloc es volia. a través de la seva 
presència, retre un homenatge una mena d'agraïment per la seva dedicació a la 
cultura de la nostra ciutat i país. En segon lloc es pretenia que el mestre, des de la 
seva dedicació i experiència ens parles de l'orquestra que el dirigeix, 
amb tant d'èxit i des de fa tants anys. 
No va defraudar. Amb una exposició càlida i sentida va anar desgranat 
els ressorts que fan que una orquestra simfònica sigui viable i de qualitat, la 
composició i situació dels diferents instruments, la necessitat de formar un equip 
que treballi en harmonia, al paper del director, i fins i tot de la importància de la 
batuta i com utilitzar-la. 
Per finalitzar, vàrem poder sentir i veure un resum de les moltes actuacions que 
l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, sota la direcció del mestre Ferré, ha realitzat 
en els més de 25 anys. 

 
                                                                                                                                             

                       13- “LA LIRA” 
 
                            JOSEP GARRELL 
                             President de La Lira 
 

Voler resumir en una hora 133 anys d'història d'una entitat viva, és una tasca molt 
difícil. Tanmateix, en Josep Garrell, actual president de la Coral LA LIRA, ho va 
saber fer d'una manera amena i instructiva en la xerrada que va donar, pels Amics 
de la UNESCO, el 13 de maig amb el títol: "LA LIRA, una Coral Fidel un país". 
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L'any 1882 es funda la Coral amb 80 cantaires i interpretant • "Va pensiero" de 
Verdi i sota la direcció del mestre Barata. No ha deixat de cantar Caramelles. El 
jove de 17 anys Lluís Millet va ser mestre de la Coral. 
Va tenir èpoques més brillants i altres de dificultats. L'any 1928 va fer una 
revifalla. El 1930 s'inaugurà un monument a Anselm Clavé. El 1937 varen anar a 
Mallorca. Després de la guerra la repressió va fer acte de presència. A través 
de Educación y Descanso varen poder tornar a actuar (1944). Es va poder 
regularitzar i l'any 1950 van rebre els Reis Mags d'Orient. 
L'any 1982 se celebra el centenari. Es va escollir l'estàndard (únic amb les 4 barres) 
per anar a Madrid l'any 1983. Anys de vaques magres pels mil nou-cents arribant a 
ser només 14 cantaires. 
Amb el mestre Eloi Jover, actual director, la Coral pren una gran volada. 
Actualment són 52 cantaires i l'èxit de les seves actuacions és gran. 

                       
                      20-  “Els arbres de Sant Cugat” 
                             JORDI TORRIJOS 
                             Cap dels serveis verd urbà de Sant Cugat 
                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                    27-  CINEFÒRUM Documental “ART AND GRAFT” 
 
                    28- SORTIDA CULTURAL  
                           Visita a les instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment (CAR) 
                            Comentada pel seu director ALBERT MENDOZA 
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 JUNY 
 
 
               3- SORTIDA CULTURAL 
                     Visita al MNAC  “Modernisme”  
 
 

 SETEMBRE 
 
                28- CINEFÒRUM 
                            Documental. EL VISIONARI 
         
 
       OCTUBRE   LLENGUA-IDENTITAT-PAÍS 
 
         (Conferències en col·laboració amb Òmnium Cultural de Sant Cugat) 
     
 
                 7- “ Lluís Companys: exili i mort” 
                         JOSEP Mª SOLÉ I SABATÉ 
                             Historiador 
 
 

                       
                      

 
El dia 7 d'octubre va inaugurar el curs dels Amics de la UNESCO la regidora de 
cultura, coneixement i promoció de la ciutat Sra. Carmela Fortuny i va presentar al 
conferenciant la presidenta d'ERC a Sant Cugat Sra. Mireia Ingla. 
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La conferència que l’historiador Josep Maria Solé i Sabaté amb el títol "Companys: 
exili i mort" va servir per entendre millor la personalitat del president màrtir i també 
per dissipar alguns tòpics sobre la seva personalitat. La solidesa 
de l'argumentació del conferenciant es basa en el fet que ell, com ningú, ha estudiat, 
de primera mà documents i interrogat testimonis. Si bé cal reconèixer que la seva 
actuació el febrer del 1934 no va ser bona, molts dels tòpics en negatiu que de la 
seva personalitat se'l atribuïen s'han produït més per desconeixement, mala fe 
o interès de desprestigiar el que fou president de la Generalitat. En el seu exili va ser 
abandonat per tots, només la seva dona i alguns amics li van fer costat mentre que 
tota mena d'insults, menyspreus, privacions i tortures queien sobre ell. D'uns inicis 
radicals i centralistes va evolucionar clarament cap al catalanisme polític. El 
"Per Catalunya" que va pronunciar abans de ser afusellat era el clam que 
representava a tots els catalans.  

                 
         
 
             
 
                 14- “Audaces i talentoses. La poesia jove a l’inici del segle XXI” 
 
                                   LLUÍS CALVO I ANNA GUAL 
                                   poetes 
                                      

                                                                             
 

D'acord amb els actes previstos en el 15è Festival nacional de poesia a Sant 
Cugat, va tenir lloc el dia 14 d’octubre la conferència a càrrec del poeta i 
escriptor Lluís Calvo. 
 
Amb el suggestiu títol "Audaces i talentoses: la poesia jove a l'inici del segle 
XXI" vàrem poder conèixer els poetes joves d'aquest segle. 
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Les noves tecnologies han facilitat l'edició de llibres de poca tirada i més barats, 
lluny de les grans editorials. Aquest fet ha ajudat al fet que joves poetes 
poguessin editar els seus poemes i ser coneguts i llegits. 
 
Les dues tendències de poesia, l'hermètica i la realista, estan representades per 
aquests joves poetes amb abundància i qualitat. 
 
La tendència de la poesia hermètica, d'un llenguatge indirecte, críptic que es pot 
diferenciar de la poesia hermètica d'altres temps, per la utilització i barreja de 
coses i fets quotidians. 
 
La tendència poètica relacionada amb la realitat i identificada per l'absència de 
voler alliçonar, per manllevar sovint cançons tradicionals, per la constant 
referència al món de cada dia i a la propensió a l'imprevisible. 
 
La conferència en va il·lustrar amb la brillant lectura de poemes a càrrec de la 
poeta i editora Anna Gual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                      21- “Companys revolucionari. De la unió dels Rabassaires a la  
                               Generalitat” 
                               JOSEP Maria FIGUERES 
                               Historiador, escriptor, professor de la UAB 
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Amb aquest títol l'historiador Josep Maria Figueres va donar la conferència el dia 
21 d'octubre a l'Arxiu Nacional de Catalunya. 
 
Durant molts anys ha estat un gran desconegut i s'ha intentat tergiversar la seva 
personalitat i anorrear la seva tasca política. Molts només saben els fets del febrer 
de 1934 i que va ésser afusellat el 1940. 
Amic dels assassinats Layret i el Noi del Sucre, va dedicar la seva joventut com 
advocat a defensar els camperols, va ser dels fundadors de la Unió dels 
Rabassaires, director de el seu diari "La Terra", diputat per Sabadell, es desplaçà al 
Marroc per veure les pèssimes condicions dels soldats catalans. Fundà el diari "la 
humanitat" convençut que aquesta humanitat és la que ens agermana. Ministre de la 
Guerra amb la República, Activista en favor de l'Estatut de Catalunya el 1932. 
Companys no fou un intel·lectual, o un polític calculador. Fou un bon orador que 
parlava com el poble i pel poble. Fou abrandat i impetuós, i això el creà enemics i 
un cop derrotat, menyspreus, i soledat fins que el varen assassinar per ser el 
president de Catalunya.             

 
 
 
 
 
 
 
                 28- “Manuel de Pedrolo: un narrador Multiforme i perillós” 
                          MERITXELL TALAVERA 
                         Filòloga  
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Amb el títol de "Manuel de Pedrolo: Perillós i Multiforme" la filòloga Meritxell 
Talavera va dissertar, el 28 d'octubre, a l'ANC sobre la vida i l'obra de l'escriptor. 
Pedrolo és sobretot una persona compromesa amb els seus ideals i amb el seu país: 
Catalunya. Va ésser un narrador, potser el millor i més prolífer en català. (amb 
permís d'en Pla) del segle XX, Autor injustament postergat per la crítica oficial i 
l'administració. (Al seu enterrament, només varen assistir-hi la seva dona i la seva 
filla). Un autor "perillós" pel règim franquista. La censura , entre altres coses, va 
fer que obres seves tardessin 20 anys a publicar-se. 
Autor prolífic i de ploma fàcil (amb més de 130 obres), però escrupolós en l'estil. 
Va conrear amb èxit tots els gèneres (poesia, teatre, conte, novel·la). Va ésser 
innovador en les formes i en els temes. Amb la col·lecció "La cua de palla" va 
dignificar la novel·la amb continguts populars i una forma culta (ciència-ficció, 
negre, policíaca, sexista, pedagògica...). La llibertat i la mort estan present 
dignament en tota la seva obra com problemes bàsics de la condició humana. 
Defensor de la llengua catalana. En un judici (que guanyà) es negà a fer-ho en 
castellà i demanà un traductor. 
Va morir el 1990 potser pensant que havia fracassat en el seu afany de comunicar. 
La seva filla Adelais és la gran promotora per tal que la persona i l'obra del seu 
pare tingui el reconeixement i la consideració que es mereix. 
 

 
                26- CINEFÒRUM  Documental LA CASA DE LA MORERA 
 
                29- SORTIDA CULTURAL 
     
                            “ El triunfo del color. De Van Gogh a Matisse” exposició 
                             a la fundació MAPFRE de Barcelona 
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NOVEMBRE      LITERATURA-HISTÒRIA-LLAR 
                                                                                                                                         
                  4- ”Cas Pedrolo: censura i literatura més enallà de la novel·la”  
                         ANNA MORENO BEDMAR 
                          Experta en Pedrolo 
 

                                           

 
 

Manuel de Pedrolo, autor d'abundant producció i qualitat, va ser perseguit 
per la censura tant en l'època (1938-1951-1966) de la censura obligatòria, 
com amb la llei de premsa amb la censura prèvia voluntària (1968). 
Pedrolo va ser censurat pel seu compromís amb la llibertat i la fidelitat al seu 
país i llengua. Llibertat política reprimida pel franquisme i repressió religiosa 
per unes estretes normes morals. 
Tanmateix, va persistir sempre amb els seus ideals i va seguir escrivint sense 
doblegar-se als que volien fer-lo callar. Obres seves varen esperar 20 anys a 
publicar-se i altres es publicaren havent canviat el nom per burlar la censura. 
Censura que, per cert, estava en mans de militars i eclesiàstics. 
Conegut, sobretot, per la seva obra novel·lística, Manuel de Pedrolo conreà 
des de molt jove la poesia. Una poesia compromesa així com el seu teatre 
innovador molt apreciat sobretot a l'est. 
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 11- “Posant llum al rebut de l’electricitat” 

                                      JORDI DOLADER 
                                      Enginyer industrial 

   

                                     
 

Punt a punt va desglossar els diferents conceptes de la factura de la llum. 
Complicada de llegir i interpretar. Repetitiva i poc aclaridora. Factura que recull 
impostos i càrregues que poc tenen a veure amb el servei. 
Sobre la potència contractada cal no fer curt ni massa llarg. Si el diferencial es 
dispara molt sovint, senyal que vas curt de potència, si pel contrari si mai salta, 
amb tots els aparells en marxa, tal vegada tens una potència contractada excessiva. 
El canvi de companyia elèctrica pot ser més per no estar content amb el tracte que 
per l'estalvi que es pot aconseguir. 
El grau de llibertat que tenen les elèctriques és molt relatiu, depèn molt de la 
regulació que els obliga el BOE o Ministeri. 
La queixa dels usuaris dels preus alts de les factures no són tant per l'abús de les 
elèctriques com per la regulació que des dels diversos governs s'ha imposat. A 
causa de tarifes insuficients el govern de torn l'any 2003 va introduir el 
dèficit exempti en 700 milions d'Euros, que l'any 2014 era de 30.000 milions. 
Deute que es deu i que mai es podrà cobrir. També es dóna un error en les 
polítiques de les energies renovables. D'uns ajuts de 700 milions, es van 
comprometre per 4.000 milions. El fet de tallar els ajuts ha portat a engany els que 
varen crear empressis d'energies renovables que s'han arruïnat o tancat. S'han 
perdut anys i cal començar quasi de nou, perquè el futur passa per aquestes 
energies. 
Molt escèptic amb l'autoconsum perquè actualment està penalitzat. El futur de 
Catalunya (en cas de ser un estat nou) el veu bé quant a estructures i connexions. 
Tanmateix, el procés pot ser molt dur i difícil.  
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                        18- “Els Borbons i Catalunya” 
                            JORDI CASAS 
                             Historiador 

                              
                                      

 
Al llarg de més de 300 anys els reis borbons han defensat la unitat d'Espanya. Van 
anar passant d'ésser una monarquia absolutista (com va voler el rei Sol de França 
Lluís XIV amb Felip V), fins a una monarquia constitucional com de l'actual rei 
Felip VI. 
En defensa de l'imperi van dedicar temps i diners a fer front a les contínues guerres 
i a la pèrdua de territoris heretats. Reis il·lustrats i amb bons consellers (Carles III) 
i reis traïdors (Ferran VII) i reis abdicadors (Carles IV). 
Els catalans, de tant en tant, s'hi han rebel·lat per les pèrdues de les constitucions 
pròpies com a conseqüència de la derrota del 1714, la imposició del castellà i per 
un tracte (segons ells), poc atent amb les aspiracions de Catalunya. Per aquest 
motiu han presentat als reis d'Espanya i en diverses ocasions les seves 
reivindicacions a través dels Memorials de Greuges. 
Una dinastia acceptada pera molts, però que en tres ocasions va haver d'exiliar-se 
(Carles IV, Isabel II i Alfons XIII). Prim intentà introduir una dinastia diferent de 
la borbònica però dura poc amb la seva mort del general i la renúncia del rei 
Amadeu de Saboya. 
Les dues repúbliques duraren també poc. Els generals i els cops d'estat (sobretot en 
el segle XIX) han tingut una contínua influència en la monarquia dels borbons 
espanyols (Espartero, O'Donnell, Narvàez, Serrano, Prim, Primo de Rivera, 
Franco). 
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20 - Acte de commemoració del dia UNESCO 2015 a la Biblioteca 
Nacional de Catalunya 

 

                  
 
 
                   25- SORTIDA CULTURAL 
                              Visita a la BARCINO, domus romana 
                               Comentada per la responsable del PLA BARCINO, Carme Miró  
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                             25-  “Testaments i Herències” 
                                     IMMA TEXEIRA 
                                    Advocada  

 
Amb les lleis dels anys 2009, 2011 i l'última del 2014 el tractament de les herències 
s'ha ajustat més als requeriments de la societat. 
En les herències intervenen molts elements: testadors, hereus, administracions, 
advocats, notaris, jutges. 
Els conceptes i les variants relatives a les herències i successions som múltiples: 
donacions. compravenda, legítima, testament intestat, testament ocult, testament 
obert, testament hològraf, renúncia de testament, a benefici d'inventari, 
usufructuaris, registre de la propietat, plusvàlua, bonificacions, deduccions 
per assegurances, excepcions, etc. 
Això comporta certa complexitat i per tant la necessitat d'una bona informació al 
moment de testar . Només així es podran evitar injustícies, ruptures de famílies, 
pagaments indeguts, etc. 
 

                                
                          
 

                                                     
                        30- CINEFÒRUM  Documental “GAME OVER” 
                 
 
 
 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1gxvvcmw556i7/?view=att&th=149dd12544384aa7&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_i2ui61ui2&safe=1&zw
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 DESEMBRE 

 
 
                 2. Homenatge a Max Canher 
                     “ Max Canher artífex de la recuperació cultural i creador d’estructures” 
                        JOAN TRES 
 

 
 
 
                                                                                   
                                                                                                    
   
                   
                 10-  CINEMA 
                  “El somni català” de JOSEP Maria FORN 
                    presentat pel mateix director i VÍCTOR ALEXANDRE 
                                                                                                                                  

En presentar la pel·lícula i al seu director Víctor Alexandre resumí en 
breus pinzellades el que vàrem poder gaudir després. 
Definit per Josep Maria Forn com el seu testament cinematogràfic i polític (motiu pel 
qual, el dedica als seus néts), “El somni català” combina els gèneres de la ficció i del 
documental per convertir-se en una presa de posicionament clara del cineasta respecte 
a la més recent història de Catalunya. 
Vertebrant-se en l’obra poètica de Ventura Gassol a través de la veu de Montserrat 
Carulla, el relat ens convida a un recorregut per fets històrics que, iniciant-se l’any 1904 
fins a arribar als nostres dies, expressen, des d’una mirada poètica, la visió personal de 
Josep Maria Forn sobre la lluita dels catalans per a la recuperació dels drets nacionals; 
culminant, d’aquesta manera, una inquietud temàtica predominant en tota la filmografia 
del cineasta: "la identitat catalana". 
Va ser un plaer sentir (un cop acabada la projecció), i del mateix autor, tot el procés del 
projecte i les raons que el portaren a resumir tota la seva filmografia en aquesta obra.  
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               16- Dinar de NADAL a la Masia Can Ametller 
 
                     TAST DE FORMATGES  -MÓNIBERIC 
          

El dinar de Nadal el vàrem celebrar el dia 16 de desembre al restaurant de la masia de 
Can Ametller. La finalitat de trobar-nos i desitjar-nos bones festes i pròsper any nou és 
un ritual que no per repetitiu és menys entranyable. Si l'any passat, abans del dinar de 
germanor, vàrem fer un bon tast de vins, enguany hem gaudit d'una presentació-
degustació de formatges oferida per MÓNIBÈRIC a través del seu expert Xavi i que va 
ser molt ben rebuda.       
 

                             
 
              16- CINEFÒRUM  Documental “THE VISIT” Benvinguts a la terra    
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BALANÇ  AMICS  DE LA  UNESCO  ANY 2015 

  
      
  Total Caixa/metàlic Caixa 

Enginyers 
Caixa de 
Pensions 

        
 

Ingresos 
    

      
 

Saldo any anterior 10.316,21   1.577,51   8.738,70     

      
 

Quotes socis 3.560,00   40,00   3.520,00     

 
Remeses rebuts         

 
Subvenció Ajuntament St. Cugat 1.000,00     1.000,00     

 
Col·laboració conferències Omnium         

 
Ingressos activitats 60,00   60,00       

 
Interessos bancaris         

 
Altres 3.000,00   3.000,00       

 
          

 
Total ingressos  7.620,00   3.100,00   4.520,00     

 
Total 17.936,21   4.677,51   13.258,70     

      
 

Despeses 
    

      
 

Conferencies 1.775,00   1.775,00       

 
Material oficina 111,42   111,42       

 
Despeses bancaries 78,36     78,36     

 
Dossier any anterior         

 
Obsequis  154,55   154,55       

 
Fotos         

 

Excursions, visites, invitacions, 
festes 947,10   947,10       

 
Correu 465,23   465,23       

 
Triptics 129,72   129,72       

 
Altres 3.801,00   142,00   3.659,00     

 
          

 
Total despeses 7.462,38   3.725,02   3.737,36     

 
Total  10.473,83   952,49   9.521,34     

            
 

Compte de pèrdues i ganancies 
    

 
          

 
Total ingressos  7.620,00   3.100,00   4.520,00     

 
Total despeses 7.462,38   3.725,02   3.737,36     

 
          

 
Pèrdua / Guany en el Exercici 157,62   -625,02   782,64     
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            Memòria d’activitats de l’any 2015 
            Fotografies: Rous 
            Redacció i composició: Rafael Recolons 
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	Hi ha periodisme polític, d'investigació, de corresponsal de guerra, literari, de televisió, groc, romàntic. Aquests periodismes han sigut la font d'inspiració de grans pel lícules.
	El periodisme polític va inspirar "El ciutadà Kane" obra mestre sobre l'ambició i el ridícul, o el cas Watergate; el periodisme d'investigació amb "Corredor sin retorno" o "La síndrome de Xina": o el periodisme dels corresponsals (114 corresponsals d...
	El cinema, per gaudir-lo plenament, s'ha de veure en pantalla gran i per tant cal anar a les sales de projecció, Hi ha pel lícules que són obres d'art i com a tals cal poder-les tornar a contemplar. El periodisme ha inspirat les millors pel lícules d...

