
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

O

ENVIA LES TEVES DADES A:
unescovsc@gmail.com

CARRER VALLDOREIX 45 
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS

www.arpalionline.com - arpali@arpalionline.com

DESCOMPTE PRESENTANT 
EL CARNET DE SOCI

SORTIDA
CULTURAL

A P0BLET 
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, declarat 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 obra 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 de 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’hospederia.
Visita al Monestir. Fundat l’any 1150 i refundat 
per monjos italians el 1940, la comunitat de monjos 
cistercencs es regeixen 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 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

OBERTURA

NOU 

CURS 

D’ACTIVITATS

I 

CINEFÒRUM

2016-2017



Dimecres, dia 28 de setembre

a les 18 h

ACTES DE LA PRESENTACIÓ 
DEL NOU CURS

“El paper actual de la UNESCO” 
a càrrec de

DOLORS REIG
 Presidenta de de la federació Catalana de les 

Associacions i Clubs UNESCO

amb la presència de
ÁNGEL MORILLAS GONZÁLEZ

 Coordinadors dels Projectes de 
Patrimoni Mundial de la UNESCO

PRESENTACIÓ DEL NOU WEB

PRESENTACIÓ DE LA 
PROGRAMACIÓ DEL 

MES D’OCTUBRE

PROJECCIÓ DE LA PELÍCULA 
DE LA SORTIDA CULTURAL 

AL MATARRANYA

OBERTURA DEL NOU 
CURS 2016-2017

                                                         
Benvolguts Amics de la UNESCO

 

Està a punt de començar un nou curs i 
aprofitem la nova entesa per donar-vos la 
benvinguda als nous socis i a tots els que 
ens doneu el vostre recolzament i confiança.

Enguany continuarem amb el nostre 
tarannà alegre i obert a totes les vostres 
idees per anar millorant constantment.

 

El 28 de Setembre us esperem a tots a la 
inauguració del curs a l’ARXIU NACIONAL 
DE CATALUNYA, parlarem del paper actual 
de la UNESCO, us presentarem el nou web 
de l’entitat, comentarem la programació, 
que sempre estarà d’acord amb les nostres 
inquietuds i …tenim programat a l’octubre 
una sortida Poblet i…Apunteu-vos-hi!!

 

Benvinguts a tots!! Us hi esperem

Isabel González

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 26 de setembre

a les 18 h

“A GOOD AMERICAN”
El preu de la nostra seguretat

Àustria (2015); Duració: 100 min
VO en anglès subtitulada en català

La història.Al final de la Guerra Freda, el matemàtic Bill 
Binney va rebre l’encàrrec de liderar un equip de 
l’Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units (NSA) 
per crear un revolucionari programa de vigilància. 
El sistema era perfecte, només tenia un problema: era 
massa barat. Tres setmanes abans de l’atemptat de les 
Torres Bessones, el programa es va suspendre. Després 
de l’11 de setembre, comença la política de vigilància 
massiva de les comunicacions privades dels ciutadans i 
Binney abandona l’NSA. El seu programa hauria pogut 
evitar l’atac terrorista al World Trade Center ..... 

El director. Friedrich Moser va néixer el 1969 a Àustria. 
És llicenciat en història i estudis germànics per la 
Universitat de Salzburg. La seva carrera professional va 
començar com a periodista de televisió a Itàlia. El 2001 
va fundar la productora de cine i televisió blue+green 
communication.

PREMIS I FESTIVALS 
Premi al Festival de Palm Springs IFF (Millor pel·lícula) 
– Estats Units, 2015

FITXA TÈCNICA
Direcció: Friedrich Moser; Producció executiva: 
Peter Janecek / Guió: Friedrich Moser / Fotografia: 
Peter Jablonowski, Thomas Pöcksteiner: Edició: 
Jesper Osmund, Kirk von Heflin / So: Klaus 
Gartner; Música: Christopher Slaski, Guy Farley

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

Organitza:
Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat 

Arxiu Nacional de Catalunya


