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Amics de la Unesco de Barcelona és la primera entitat UNESCO de la
península. La seva constitució es va començar a gestionar l’any 1959 impulsada per
un grup de catalans, intel·lectuals i lluitadors per la democràcia. Oficialment neix
l’any 1960, gràcies també a la pressió de la mateixa UNESCO sobre el règim polític
d’aquella època.
Amics de la Unesco de Barcelona dedica tota la seva activitat a facilitar el
descobriment de la diversitat cultural i lingüística com una riquesa extraordinària per
a la Humanitat i a promoure el diàleg, la convivència i el respecte per a totes les
cultures, religions i llengües del planeta.

AMICS

UNESCO

BARCELONA CONNECTA 2014

Connecta 2015 s’emmarca dins de les múltiples activitats que desenvolupa
Amics de la Unesco de Barcelona a fi de contribuir a la millora contínua en el
funcionament de l’Associació. El projecte integra de forma transversal les quatre
grans àrees amb què treballa l’AUB —Viatges, Propers, Altaveu i l’Àrea educativa—
per oferir una programació mensual amb un eix i un objectiu comuns.
Connecta 2015 basa la seva proposta en els viatges culturals organitzats
enguany, amb el propòsit de facilitar el descobriment de la pluralitat cultural, religiosa
i històrica al món. A més, promou celebracions festives establertes per la Unesco a
través d’un interessant programa coherent i enriquidor.

AMICS UNESCO BARCELONA CONNECTA AMB LA RELIGIÓ
Al món hi ha nombroses religions i sectes que aporten sentiments de
respecte, virtuts i veneració filial. Totes les religions tenen una visió comuna de pau i
de justícia per al món.
Totes les religions contenen dues classes d’ensenyaments: la primera afecta
els atributs espirituals, el desenvolupament dels principis morals i el despertar de
la consciència humana. La segona està relacionada amb els aspectes materials de
la humanitat, de la qual sorgeixen les lleis materials, que estan subjectes a canvis,
segons les exigències de cada època, i les condicions i capacitats de la humanitat.
		
“Correspon a l’essència de la fe de Déu i la seva religió en aquest dia que les diverses
comunions de la terra, i els múltiples sistemes de creença religiosa, no es permetin
mai fomentar els sentiments d’animositat entre els homes”.
Bahá’u’lláh

INAUGURACIÓ
12 de GENER 19 h
CONVIDA

Obriran les jornades la sra. Montserrat Farré i el sr. Enric Vendrell, director
general d’Afers religiosos de la Generalitat de Catalunya
Inauguració de l’exposició: Religions del món, pau mundial, ètica universal de
Hans Küng

MALLORCA 207, PRAL. 1a

“Islam avui” Dolors Bramón, Dra. en filosofia i lletres
Dijous 15 de 19.15 a 20.30 h

Dolors Bramon i Planes (Banyoles, Pla de
l’Estany, 31 de desembre de 1943) filòloga
catalana. Doctora en Filosofia i Lletres (secció
de filologia semítica) i en geografia i història
per la Universitat de Barcelona, és professora
titular del Departament de Filologia Semítica
(secció d’estudis àrabs i islàmics) de la
Universitat de Barcelona.
Treballa en els camps de les minories religioses
a la Coronacatalanoaragonesa i del passat
islàmic de les terres catalanoparlants des del
punt de vista històric i filològic. Ha treballat també en el que fa referència
a la geografia araboislàmica.
Socis Activitat gratuïta - No socis 3 €

“De què parlem quan parlem d’espiritualitat” Dr. Francesc Torralba
Dilluns 19 de 19.15 a 20.30 h

Francesc Torralba (Barcelona, 15 de maig de
l967). Professor de la Universitat Ramon Llull
de Barcelona. Al llarg de la seva trajectòria
professional ha rebut diversos premis
d’assaig en llengua catalana i ha publicat
més de setanta llibres de filosofia sobre
temes molt variats.
El seu pensament s’orienta cap a
l’antropologia filosòfica i l’ètica. Emmarcat
dins del personalisme contemporani, planteja
en la seva obra una anàlisi de les qüestions
centrals de l’existència humana (el sofriment, el silenci, la mort, Déu, el
sentit, la llibertat) des d’una perspectiva filosòfica que tracta d’integrar
la riquesa de l’herència judeocristiana i els corrents filosòfics moderns i
contemporanis.

Socis Activitat gratuïta - No socis 3 €

EXPOSICIÓ
Del 12 al 31 de gener

Hans Küng

Religions del Món,
Pau Mundial,
Ètica Universal

L’exposició Religions del món - Pau mundial – Ètica Universal concebuda per la Fundació
Ètica Universal per apropar el món complex de les religions, convida el visitant a
familiaritzar-se amb les creences i conviccions, entendre el seu missatge ètic i la seva
rellevància en la nostra societat actual.
En concebre aquesta exposició, els autors han volgut dissenyar una eina de sensibilització
adreçada al públic general. El marc temàtic de l’exposició és la idea de l’ètica global, és
a dir la recerca de valors i principis comuns en les religions.

TROBADA DE VIATGERS a la seu de l’AUB
Dimarts 27 de 13.45 a 16.00 h
La nostra proposta és compartir un dinar amb tots els viatgers o aquelles persones
que tenen ganes de viatjar, per a intercanviar experiències, anècdotes, fotografies...
A cada trobada presentarem un convidat, suggerirem llibres, donarem informació
dels viatges i dels nous projectes i activitats de l’Associació.
Per confirmar l’assistència, truqueu al 934 520 552 o envieu un correu electrònic a
viatges@amicsunescobarcelona.cat o
info@amicsunescobarcelona.cat
Data límit d’inscripció: 20 de gener

“L’Índia, font d’espiritualitat” Agustí Pàniker
Dijous 22 de 19.15 a 20.30 h

Agustí Pàniker (Barcelona, 8 de setembre de
1959). Editor i escriptor, especialitzat en la
cultura de l’Índia. Ancorat en una sensibilitat
postcolonial i pluralista, Pàniker mostra
com l’Índia i Occident es van modelar
concatenadament, i com els mateixos indis
van reinscriure i van hibridar les narratives,
categories i desenvolupaments de la
modernitat.
El propòsit de Pàniker és, doncs, una
descolonització dels clixés, tòpics i
narratives que poblen la nostra manera d’entendre el món índic. És un
intent de neutralitzar l’agressiva visió occidental de la modernitat i mostrar
que hi ha altres maneres d’estar en el món, de veure’l i d’entendre’l.
Socis Activitat gratuïta - No socis 3 €

“Diàleg entre les religions, per què?” Joan Botam
Dijous 26 de 19.15 a 20.30 h

Joan Botam i Casals (Les Borges Blanques,
21 de setembre de 1926) caputxí expert
en ecumenisme i interessat per la cultura
catalana. El 1984 va fundar el Centre
Ecumènic de Catalunya per fomentar el
diàleg entre ortodoxos, anglicans, catòlics
i protestants, i posteriorment la Plataforma
Intercultural Barcelona 1992 per tal de
promoure el diàleg entre religions als Jocs
Olímpics a Barcelona.
El 2010 va rebre la Creu de Sant Jordi per
la seva contribució al diàleg entre religions i per promoure la pau, la
convivència i l’entesa entre cultures.
Socis Activitat gratuïta - No socis 3 €

Concert de música espiritual i religiosa
Divendres 30 de 19.15 a 20.30 h

Repertori
- Shma Israel (popular hebrea)
- Veni creator (cant gregorià)
- Vine Déu creador (J.S.Bach)
- Pare nostre (Rimski Korsakov)
- Hanap pachap (Anònim s.XVI, Perú)
- Gospodi pomin (música russa)
- Mort i assumpció de Santa Maria
(Alfons X-C.Talatbull)
- Hear is o Lord (Negro Spiritual)
- I’m gonna sing (Negro Spiritual)
- Si el món és ple de gebre (J.S.Bach)

Coral Preludi

- Cants de Taizé:
Misericordias Domini
Nada te turbe
De noche
Director: Ramon Vilar i Herms

Tancarà les jornades el sr. Ignasi García Clavel, comissionat d'Afers
religiosos de l'Ajuntament de Barcelona
Socis Activitat gratuïta - No socis 3 €

Tu pots col·laborar amb nosaltres
El suport periòdic de persones com tu ens permet planificar i afrontar més projectes

Fes la teva aportació a Amics de la Unesco de Barcelona
info@amicsunescobarcelona.cat

Omple de vida el teu temps lliure. T’atreveixes?

Fes-te voluntari d’Amics de la Unesco de Barcelona
voluntaris@amicsunescobarcelona.cat

Participa en una entitat amb més de 50 anys d’història
Comptem amb tu!

Fes-te soci d’Amics de la Unesco de Barcelona
socis@amicsunescobarcelona.cat
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