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EL CARNET DE SOCI

La influència 
de les noves 

tecnologies en 
el comportament 

humà

SORTIDA
CULTURAL
A POBLET 

Dies 20 i 21 d’octubre
Dijous dia 20
Sortida des de l’ANC i arribada a Montblanc, capital 
de la comarca de la Conca de Barberà. Visita a 
la vila medieval, declarada Conjunt Monumental i 
Artístic el 1947.
Dinar al restaurant Carnaby, amb unes vistes 
espectaculars de la muralla.
Per la tarda visita a la Cova Museu de la Font Major 
de l’Espluga de Francolí, que ens obre la porta al 
passat prehistòric del nostre territori i ens permetrà 
conèixer millor les comunitats humanes que van 
viure en aquest indret fa milers d’anys
Allotjament i sopar a l’Hostatgeria de Poblet. El 
servei de l’acolliment ha anat sempre molt lligat a 
les comunitats monàstiques de tradició benedictina 
i, en èpoques passades, ha tingut fins i tot una funció 
social important. Poblet, doncs, ens obre les portes 
a la confortable l’Hostatgeria externa, inaugurada 
l’any 2010, construïda precisament en el mateix 
lloc on s’aixecava en el segle XIII l’antic hospital de 
pobres i pelegrins.

Divendres dia 21
Esmorzar a l’Hostatgeria.
Visita al Monestir. Fundat l’any 1150 i refundat 
per monjos italians el 1940, la comunitat de monjos 
cistercencs es regeix per la regla de Sant Benet.
Visita a l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià 
(AMTM). És l’arxiu format pel fons documental de 
Josep Tarradellas i Joan, President de la Generalitat 
de Catalunya a l’exili i primer de la Transició, i altres 
fons personals donats al Reial Monestir de Santa 
Maria de Poblet.
Dinar al restaurant del Monestir i tornada cap a Sant 
Cugat.

Per apuntar-se: unescovsc@gmail.com



CONFERÈNCIES 
OCTUBRE 2016

TECNOLOGIA I 
COMPORTAMENT HUMÀ

El canvis en el món interconnectat i 
interdependent actual porten nous graus 
de complexitat, tensions i paradoxes, a 
més de nous horitzons de coneixement que 
cal considerar. Aquestes pautes de canvi 
requereixen esforços per explorar visions 
alternatives de progrés i del benestar humà.

Aquests canvis també generen tensions 
en l’àmbit de creixement econòmic, en el 
canvi climàtic, en les nostres tradicions, 
en la modernitat, en l’espiritualitat, en la 
intolerància… Per tant, estem en un impàs per 
un nou model de societat que segons la nostra 
capacitat d’assimilació ens portarà a una nova 
manera de fer i conviure, on s’han de donar 
més oportunitats als homes per conquerir la 
PAU.

Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat

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
Dilluns 10 d’octubre

a les 18 h
“SONITA”

Alemanya, Iran, Suïssa (2015); duració: 90 min
VO en anglès i persa afganès (darí); 

subtitulada en català
La història. Sonita és una noia afganesa de 18 anys que 
ha entrat a l’Iran sense papers i es busca la vida als 
suburbis de Teheran, mentre lluita per fer realitat el seu 
somni: convertir-se en cantant de rap. L’èxit a YouTube del 
videoclip Brides for Sale, cançó inspirada en la seva lluita, 
obre una porta d’esperança per canviar el seu destí.
Un retrat fascinant d’una noia en explosió creativa que 
contrasta amb la manca de llibertat en la societat on li ha 
tocat viure.
La directora. Rokhsareh Ghaemmaghami és iraniana i va 
estudiar cinema a la Tehran Art University. Els seus 
assajos d’investigació estan inclosos en el llibre, Animated 
Documentary: A New Way to Express publicat en persa el 
2009, i els seus documentals: Pigeon Fanciers  (2000); A 
Loud Solitude (2010); Born 20 Minutes Late (2010); Going 
Up the Stairs (2011) i el documental animat Cyanosis 
(2007).
PREMIS I FESTIVALS 
Gran Premi del Jurat i Premi del Públic – Sundance. Es-
tats Units, 2015 / Premi del Públic i Premi DOC U – IDFA. 
Països Baixos, 2015 / Premi del Públic -  One World. 
República Txeca, 2016 / DocsBarcelona - Pel·lícula inau-
gural. Catalunya, 2016
FITXA TÈCNICA
Producció executiva: Gerd Haag / Fotografia: Behrouz 
Badrouj, Ali Mohammad Ghasemi, Mohammad Haddadi, 
Arastoo Givi, Torben Bernard, Parviz Arefi, Ala Mohseni 
/ Edició: Rune Schweitzer / So: Mohammad Salehi, Hadi 
Saed Mohkam , Ali Alavi / Producció: TAG/TRAUM, 
INTERMEZZO FILM, ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI, 
NDR, RTS Radio Télévision Suisse, SRG SSR, DR

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

Organitza:
Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat 

Arxiu Nacional de Catalunya

Dimecres, dia 5 d’octubre
a les 18 h

“La influència de les noves tecnologies 
en el comportament humà”

a càrrec de
LLUC TORCAL

Prior del Monestir de Poblet i Procurador de l’Ordre 
Cistercenc, Membre del projecte STOQ (Science 

Thecnology and the Oncologica Quest)

a les 19:30 h
“La Institució de les lletres catalanes 

1937-1939: cultura en temps de guerra.”
a càrrec de

MARIA CAMPILLO
amb l’assistència de 

LAURA BORRÀS
 dins els actes del 

16è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat

amb la col·laboració 
d’ÒMNIUM 

Sant Cugat del Vallès

Dimecres, dia 19 d’octubre
a les 18 h

“El canvi climàtic. 
Un repte per a Governs i Ciutadans”

a càrrec de
MARTA SUBIRÀ ROCA

Llicenciada en Dret per la UPF. Secretària de Sostenibilitat 
i Medi Ambient en el Govern de la Generalitat

Dimecres, dia 26 d’octubre
a les 18 h

“El plom en la caça i el tir esportiu: 
un anacronisme al segle XXI?”

a càrrec de
RAIMON GUITART

Catedràtic de toxicologia de la UAB


