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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  
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INFORMACIÓ AL TELÈFON:
93 589 77 88 EXT. 13747

Horari: dimecres de 10 a 13 h

O
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www.unescoqgat.cat
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SORTIDA
CULTURAL

Dijous 
10 de novembre de 2016

TEATRE
LA CUBANA 

“GENTE BIEN, EL MUSICAL”
La Cubana sempre ha cantat i ballat en tots els seus 
espectacles, més aviat malament que bé i sempre 
utilitzant l’art del “dissimulo”. Ara es veuen obligats 
“per raons de pes” a fer un musical seriosament. 
El perquè: Ja ho veureu. Per fer aquest musical, La 
Cubana fa servir d’excusa “Gente Bien”, un sainet 
molt divertit escrit per Santiago Rusiñol l’any 1917. 
Han creat un “especial” viatge en el temps on els 
personatges de Rusiñol ens descobreixen que la 
necessitat d’aparentar no té mida, ni època, ni data 
de caducitat.
 
La Cubana, un musical? Ho sabran fer bé? De 
moment els ha sortit una opereta molt divertida… La 
resta està per veure. Se’n sortiran? Qui sap? Però 
teatre segur que en faran!!!

Sortida des de l’ANC a les 19:30 h. en autocar
Per apuntar-se: unescovsc@gmail.com, o bé a les
llistes que trobareu els dimecres a les conferències



CONFERÈNCIES 
NOVEMBRE 2016

LA HISTÒRIA DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA, ÉS LA NOSTRA HISTÒRIA.

“El fet que els catalans ens hàgim caracteritzat 
segle rere segle per la nostra voluntat pactista i de 
diàleg, fa que no resulti estrany que el Parlament 
de Catalunya sigui una institució arrelada a la 
nostra història...”

Joan Rigol i Roig

I és ben cert. La nostra institució parlamentària té 
el seu origen en les assemblees de PAU I TREVA 
en 1027, a Toluges del Rosselló, promogudes per 
l’Abad Oliba.

En 1214 les assemblees ja estaven organitzades 
en braços: eclesiàstic, nobiliari i militar i el popular 
o reial. Del 1336 al 1387 les Corts ja varen quedar 
reglamentades. Amb aquestes lleis es governava 
Catalunya, per tant, el nostre Parlament va 
esdevenir un dels primers parlaments de les terres 
d’Europa.

Felip V aboleix les nostres lleis el 1714, amb 
la llei de Nova Planta. Passem alts i baixos per 
diferents moments històrics fins que amb l’arribada 
de Josep Tarradellas s’obre un nou temps i es 
restableix el nostre Parlament el 20 de març de 
1980 i se celebra la primera sessió el 10 d’abril del 
mateix any.

Això és un petit tast. En les conferències d’aquest 
mes de novembre tenim al nostre abast la nostra 
història!

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 2 de novembre

a les 18 h

“LA TEORIA SUECA 
DEL AMOR”

Dinamarca, Noruega, Suècia (2016); 
duració: 76 min

VO en anglès subtitulada en català
La història. El tòpic defineix Suècia com un model de 
societat perfecte amb una altíssima qualitat de vida. Però 
realment és un país feliç? És possible que la població més 
autònoma i independent del món estigui insatisfeta?
Sense la necessitat de demanar ajuda ni favors, el 
contacte humà queda reduït a la mínima expressió. Cada 
cop hi ha més mares solteres que tenen fills amb 
inseminació artificial. El nombre de gent que mor en 
solitud augmenta any rere any. Val la pena assumir 
l’aïllament i la soledat per tenir una vida autònoma i 
independent?
El director. Erik Gandini explora l’estil de vida suec amb 
sentit de l’humor, reflexionant sobre com una vida segura 
i fàcil pot convertir-se en una existència buida i solitària.
Nascut a Itàlia el 1967. És productor i director, conegut per 
Videocracy (2009), Surplus: Terrorized Into Being 
Consumers (2003) i The Swedish Theory of Love(2015).
PREMIS I FESTIVALS 
Docville – Bèlgica, 2016 / CPH:DOX – Dinamarca, 2015 
/ Stockholm Film Festival – Suècia, 2015 / IDFA – Països 
Baixos, 2015
FITXA TÈCNICA
Producció executiva: Erik Gandini, Juan Pablo Libossart / 
Guió: Erik Gandini / Fotografia:  Vania Tegamelli, Carl Ni-
lsson / Edició: Johan Söderberg / So: Hans Møller, Kevin 
Bavnhøj, Brian Dyrby / Música: Johan Söderberg

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

Organitza:
Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat 

Arxiu Nacional de Catalunya

Dimecres, dia 9 de novembre
a les 18 h

“De les Corts medievals al 
Parlament actual”

a càrrec de
ENRIC PUJOL i CASADEMONT 

 Doctor en història per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i  Premi Enric Prat de la Riba concedit 

per l’Institut d’Estudis Catalans

Dimecres, dia 16 de novembre
a les 18 h

“El poder del rei a Catalunya (i el 
poder de l’escriptura): de l’Arxiu Reial 
(1318) a l’Arxiu de la Corona d’Aragó”

a càrrec de
IGNASI FERNANDEZ TERRICABRAS 

Professor Agregat d’Història Moderna des del 2007 i 
actualment Vicedegà d’Espais i Biblioteques de la 

Facultat de Lletres de la UAB

Dimecres, dia 23 de novembre
a les 18 h

“Tres-cents anys de la Nova Planta 
borbònica. La fi de l’Estat català?”

a càrrec de
ADRIÀ CASAS IBÁÑEZ

Doctor en Història Moderna per la UAB, 
XXIII Beca Notari Raimon Noguera 2013

Dimecres, dia 30 de novembre
a les 18 h

“Anàlisi crític del retorn de 
Tarradellas”

a càrrec de
JOSEP M. SOLE I SABATE

 Catedràtic d’història contemporània per la UB i llicenciat 
en filosofia i professor d’Història contemporània a la UAB


