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ACTIVITATS
FEBRER

2017

Els moviments 
socials 

del segle XXI

SORTIDA CULTURAL
A SITGES

Dimarts 7 de febrer de 2017

Visita a l’exposició: 
RAMON CASAS. LA MODERNITAT ANHELADA 
als museus Maricel i del Cau Ferrat

ITINERARI
8:45 Sortida des de l’ANC en autobús cap a Sitges
10 a 12 h Visita a l’exposició de Ramón Casas al 
Museu Maricel i al Museu del Cau Ferrat
13:30 Dinar al restaurant El Prado
16 h. Tornada a Sant Cugat
Aquesta és l’exposició central de l’Any Ramon 
Casas, que commemora el 150 aniversari del seu 
naixement. 

Ramon Casas (1866-1932) és el pintor que millor 
va saber copsar l’eclosió d’un nou temps en el qual 
la idea de la modernitat trucava a la porta de la 
història. Amb la seva actitud, a voltes bohèmia, a 
voltes irreverent i sorneguera, Casas va realitzar 
una ferma declaració d’adhesió a la proposta 
sorgida en el decurs de les darreres dècades del 
segle XIX. 

. 

Sortida des de l’ANC a les 8:45 h. en autocar
Per apuntar-se: unescovsc@gmail.com, o bé a les
llistes que trobareu els dimecres a les conferències



CONFERÈNCIES 
FEBRER 2017

MOVIMENTS SOCIALS DEL SEGLE XXI

Els 10 grans reptes en que s’enfronta el món.

Estem en un moment crític un període de decisió 
que dictarà la salut i la viabilitat de la nostra 
civilització en les pròximes dècades.

REPTES:
1-   Desigualtat creixent
2-   La persistència de l’atur.
3-   Dèfissit en els bons lideratges.
4-   Creixement de la competició geopolítica.
5-   Debilitació de la democràcia.
6-   Augment de la contaminació i les seves      
conseqüències.
7-   La major freqüència de les catàstrofes.
8-   L’avenç dels nacionalismes.
9-   Major estrès d’accés a l’aigua.
10- Sentiment anti-immigració.
Xenofòbia, racisme, intolerància…L’egoisme.

MANUEL VELASCO
Membre del Comitè Executiu 

de la Global Alliance

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

CINEFÒRUM
Dimecres 1 de febrer

a les 18 h

“DINS L’ARMARI”
Països Baixos (2015); 

duració: 72 min
VO en xinès i anglès subtitulada en català

La història. L’Andy, un arquitecte d’èxit que viu a Xangai, 
decideix sortir de l’armari. El seu pare, avergonyit i 
decebut, li reclama que es casi amb una dona per mantenir 
l’honor familiar; la Cherry, casada amb un homosexual, 
pretén adoptar un fill per complir amb les exigències de la 
seva mare de mantenir les aparences socials.
Un retrat íntim de la lluita de l’Andy i la Cherry per satisfer 
les expectatives dels seus pares en una societat xinesa on 
l’homosexualitat és inacceptable.

La directora. Sophia Luvarà va néixer a Itàlia. Es va 
graduar amb honors al Màster en Biotecnologia Medica de 
la Universitat de Torí, on també va doctorar-se en 
investigació sobre el càncer. Al 2007 va deixar els seus 
estudis i va marxar a Londres per a seguir la seva passió: 
la realització de documentals.

PREMIS I FESTIVALS 
DocsBarcelona – Catalunya, 2016 / Berlinale - Alamanya, 
2016 / Belfast Film Festival – Regne Unit, 2016 / IDFA – 
Països Baixos, 2016

FITXA TÈCNICA
Producció executiva: Boudewijn Koole, Iris Lammertsma 
/ Fotografia:  Ton Peters NSC / Edició: Diego Gutierrez, 
Stefan Kamp NCE / So: Qiao Xin, Mike Hough, Amos Ho, 
Jia Xia, Eric Zheng/ Música: JAlex Simu / Producció: Wit-
film

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

Organitza:
Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat 

Arxiu Nacional de Catalunya

Dimecres, dia 8 de febrer
a les 18 h

“Cap on anem?
Escenaris des de la prospectiva”

a càrrec de
FRANCESC XAVIER ALTARRIBA

 Doctor en Sociologia i Neurociències, així com 
Programador Analista. Expert en prospectiva, ha 

aplicat aquesta tècnica a estudis temàtics sobre la 
realitat social.

Presentació de la conferència 
a càrrec del 

Sr. JAUME TERRIBAS

Dimecres, dia 15 de febrer
a les 18 h

“Migracions i xenofòbies”
a càrrec de

MANUEL DELGADO
Llicenciat en Història de l’art i doctor en Antropologia 

per la
Universitat de Barcelona. Professor titular de la UB

Dimecres, dia 22 de febrer
a les 18 h

Projecció de l’òpera “Elisir d’amore”
comentada per

JOSEP MARIA CASTELLÓ
Crític musical


