
ACTIVITATS
GENER 
2017

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

Espectatives
saludables

SORTIDA
CULTURAL

Divendres 
13 de gener de 2017

LLUÍSA VIDAL
PINTORA DEL MODERNISME

Sala d’exposicions temporals 2 del MNAC

En un camp, el de l’art, dominat gairebé 
exclusivament per homes, va brillar de manera 
singular la figura d’una dona dinàmica, tenaç i 
compromesa que va decidir fer de la seva passió, la 
pintura, la seva professió.
Lluïsa Vidal va ser una de les poques dones que es 
va sustentar econòmicament per mitjà de la seva 
obra, comptant amb el respecte i reconeixement 
de la comunitat artística del moment. Personatge 
polifacètic, Vidal va destacar pels seus sincers 
retrats, la seva habilitat per al dibuix i la il·lustració 
en revistes i publicacions. Va plasmar, amb la 
veracitat que la caracteritzava, la vida quotidiana i la 
societat de la seva època.
Aquesta exposició resumeix una inusual visió 
femenina que va fer del seu art un reflex vital i 
commovedor del modernisme català.

Sortida en autocar a les 10 h des de l’ANC 
Per apuntar-se: des del web www.unescoqgat.cat, 

enviant un e-mail a unescovsc@gmail.com, 
o bé a les llistes que trobareu els dimecres a les 

conferències



CONFERÈNCIES 
GENER 2017

ESPECTATIVES SALUDABLES

Des de l’inici dels temps l’home sempre ha somiat 
en assolir un llarg cicle vital. Aquest desig s’ha 
transmès de generació en generació. Actualment 
és un dels grans reptes que persegueix la ciència 
del segle XXI.

Gràcies als avenços de les noves tecnologies 
mèdiques l’home sobrepassa les barreres de la 
vellesa com etapa de l’envelliment. 

L’objectiu, doncs, d’aquesta etapa, ara, és 
complir cada vegada més anys de vida.

En aquest temps, quan l’activitat laboral no és 
tan intensa com en el passat i tenim més hores per 
gaudir i dedicar-les a nosaltres mateixos, hem de 
tenir en compte el rol que juga la nostra salut.

És molt important l’actitud positiva, cuidar el 
nostre cos, el nostre aspecte, l’activitat física 
(moure’ns), la salut mental, relacionar-nos, i 
sobretot ... El bon humor!

Sabem de la importància de la nostra salut, així 
doncs: Atenció, és importantíssim la informació i 
els controls mèdics!!

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 11 de gener

a les 18 h

“DIARIS DE KANDAHAR”
Canadà, (2015); 
duració: 76 min

VO en anglès subtitulada en català
La història. Com a fotoperiodista al front de combat a 
Kandahar, al sud de l’Afganistan, Louie Palu  ha 
experimentat la cruesa i la monotonia de la guerra en 
primera persona. A través dels diaris que va escriure entre 
el 2006 i el 2010 descobrim la seva evolució psicològica 
enmig d’una violència absurda, desconnectada de la 
realitat. Un punt de vista inèdit articulat sobre la percepció 
de Palu, incapaç de comprendre la brutal situació que 
l’envolta, i en conflicte permanent amb la trivialitat de la 
seva vida quan torna a l’Amèrica del Nord.

El director. Louie Palu és un reconegut fotògraf 
professional, amb un llarga trajectòria de més de 24 anys, 
en què ha guanyat multitud de premis internacionals, 
entre ells el Pulitzer Center On Crisis Reporting Grant. La 
seva obra és coneguda pels seus projectes de llarga 
durada sobre temes polítics i socials. Ha cobert la guerra 
a Kandahar (Afganistan), des del 2006 fins al 2010, i ha 
realitzat diversos curtmetratges sobre el conflicte. 
PREMIS I FESTIVALS 
DocsBarcelona – Catalunya, 2016 DOK.Fest München 
– Alemanya, 2016 / Annapolis Film Fest  – Estats Units, 
2016 / Ethnograph Film Festival – França, 2016 / Arizona 
International Film Festival – Estats Units, 2016
FITXA TÈCNICA

Direcció: Louie Palu, Devin Gallagher / Guió: Murray 
Brewster / Producció executiva: Murray Brewster, Anthony 
DiPierdimenico / Edició: Lawrence Jackman / Fotografia:  
Louie Palu / Direcció d’art: Marc Robichaud / So: Daniel 
Pellerín, Jeremy Fong / Música: Manuel Hidalgo / Produc-
ció: Summit Road Films

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

Organitza:
Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat 

Arxiu Nacional de Catalunya

Dimecres, dia 18 de gener

a les 18 h

“La salut i la ment”
a càrrec de

MIQUEL SÁNCHEZ NOVELL 
 Màster en Psicoteràpia i Hipnosi Ericksoniana. Acreditat 

ACC per la International Coach Federation ICF, com a 
Coach Executiu, Personal i d’Equips.

Dimecres, dia 25 de gener
a les 18 h

“La diabetis i el seu control”
a càrrec de

MARGARIDA JANSÀ MORATÓ  
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona, 
diplomada en Diabetis, Metabolisme i dietoteràpia per la 

Federation European. 
Treballa al departament de control de la Diabetis a l´Hospital 

Clínic de Barcelona.


