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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
ABRIL 
2017

100 ANYS
DE 

FERROCARRILS

CINEFÒRUM
Dimecres 5 d’abril

a les 18 h

“AMATEURS A L’ESPAI”
Dinamarca  (2016). Duració: 89 min.
VO en danès subtitulada en català

La història. En Kristian i en Peter són amics, són enginyers 
de primer nivell i comparteixen un somni: construir un coet 
fet a casa que els permeti viatjar a l’espai. Si tenen èxit, 
Dinamarca serà el quart país a la història que envia 
persones més enllà de l’atmosfera terrestre.
Acompanyats d’un grup de fanàtics de l’aeronàutica, els 
dos protagonistes hauran de lluitar contra els més grans 
desafiaments tècnics, i fins i tot hauran de desatendre les 
seves obligacions familiars per fer realitat el seu somni. 
Aconseguiran construir un coet amb el mateix pressupost 
que costaria fer un cotxe?
Amateurs a l’espai és la història d’un dels grans somnis de 
la humanitat i de com fer-lo realitat, malgrat els petits 
entrebancs quotidians, com ara perdre el tornavís o les 
baralles per decidir a qui li toca treure les escombraries. 
És possible arribar a les estrelles des de casa?

El director. Max Kestner (1969) és un director danès 
graduat per la National Film School of Denmark. Ha 
treballat en diverses ocasions per a la televisió pública 
danesa (DR) i ha rebut premis internacionals estat premiat 
internacionalment pels seus curts documentals titulats 
Max by Chance (2004) i The World in Denmark (2007).

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

FITXA TÈCNICA
Producció executiva: Sigrid Jonsson Dyekjær; fotogra-
fia: Poul Meyer, Claus Mejling, Max Kestner, Kim Høgh 
Mikkelsen; edició: Jakob Thuesen; so: Hans Møller; mú-
sica: Paul Leonard-Morgan; producció: Danish Documen-
tary Production

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

Organitza:
Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat 

Arxiu Nacional de Catalunya



CONFERÈNCIES 
ABRIL 2017

100 Anys de Ferrocarrils

Els amics de la UNESCO celebren el 
centenari del nostre ferrocarril.

L’arribada del tren al Vallès, va transformar 
la vida de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.
Carles Emili Montañés i Fred Stark 
Pearson, varen ser els impulsors d’un 
projecte pioner a Europa: La connexió 
amb Barcelona amb les zones industrials 
del Vallès, per mitjà d’un transport que 
els comuniqués a través de la Serra de 
Collserola i després arribar fins a França 
passant per Berga.
En 1916, el tren arriba des de Sarrià a les 
Planes,1917 a Sant Cugat,1919 a Terrassa 
i finalment a Sabadell en 1922.
La història d’aquest projecte és 
apassionant, ha superat greus contratemps 
i fets tràgics.
Ara, el tren, forma part de la nostra realitat, 
de la nostra vida diària, facilitant la nostra 
convivència.

Joan Carles Salmerón
Historiador especialitzat en temes 

ferroviaris

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 5 d’abril
CINEFÒRUM

Dimecres, dia 12 d’abril
a les 18 h

“1917: La modernitat arriba en tren a 
Sant Cugat”

a càrrec de
ENRIC TICÓ I BUXADOS 

Llicenciat en Dret per la UB i 
diplomat pel Ministeri d’Afers Exteriors de Comerç 
Internacional i de la Unió Europea, President dels 

ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Dimecres, dia 19 d’abril
a les 18 h

Sessió de cinema comentat en homenatge 
al centenari del ferrocarril

“Breu encontre”
Regne Unit  (1945). Duració: 86 min.

a càrrec de
VÍCTOR ALEXANDRE

Crític de cinema
El director. David Lean és el director de títol com: Grans 
esperances, Oliver Twist, El pont del riu Kwai, Lawrence 
d’Aràbia, Doctor Givago i La filla de Ryan.
La història. L’atzar fa que una mestressa de casa i un 
metge, tots dos madurs i casats, coincideixin en una 
estació de tren. La seva inicial amistat aviat esdevindrà un 
amor tan intens com prohibit.

Dimecres, dia 26 d’abril
a les 18 h

“100 anys del ferrocarril del Vallès a 
Sant Cugat”

a càrrec de
XAVIER NUBIOLA DE 

CASTELLARNAU 
Enginyer industrial, divulgador de l’inici de la Revolució 

Industrial, col·laborador habitual del Cercle històric 
Miquel badia i la Fira Ferroviària de Mataró.

SORTIDA CULTURAL

VISITA ALS 
FERROCARRILS

DE SARRIÀ

Divendres 28 d’abril de 2017

El 2017 serà l’any del centenari de l’arribada 
del tren a Sant Cugat. Els ferrocarrils van 
passar per primer cop per la ciutat, que en 
aquell moment era un poble que superava 
per poc els 2.500 habitants, com a extensió 
del ferrocarril que connectava Barcelona 
amb Sarrià i que des de l’any anterior 
arribava fins a Les Planes. Es tractava 
d’una obra d’enginyeria ben grossa que 
naixia d’intents fallits anys enrere de 
travessar Collserola per connectar tres 
ciutats creixents tant poblacionalment com 
industrial, Barcelona, Terrassa i Sabadell.

ITINERARI

10.00 h. Punt de trobada davant la font de 
Canaletes a les Rambles de Canaletes de 
Barcelona.
Visita guiada amb guia i radio guia per la 
ruta privada: Avinguda de la Llum, cinema 
d’Avinguda de la Llum i les estacions de 
Gràcia, Provença i Sarrià.
12.30 h La visita s’acabarà al Museu espai 
Vilalta.

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


