
MEMÒRIA 2009



Cultura i Educació



El nostre projecte “Llengües” continua 
aquest any amb les següents activitats:

• 1- Incorporació i col·laboració amb el CEIP “el Cim” i 
l’Institut de Secundària de Teià,      ampliant el material 
que ja teníem amb nombres de l’1 – 20 i l’ampliació del 
vocabulari amb les llengües d’alumnes d’altres països 
d’aquests dos centres.

• Tot plegat va ser objecte d’una exposició a la sala de 
cultura LA UNIÓ de Teià des del 21 d’abril fins al 8 de 
maig. A la inauguració van assistir les autoritats i 
professorat i alumnat dels centres educatius del 
municipi que van llegir un poema en diferents llengües.



• Durant l’exposició es va fer una conferència 
titulada “l’Ecologia Lingüística a la Sardenya;  
futur del Sard i del Català a l’Alguer” pel Sr. 
Andreu Bosch, lingüista.



• 2 - Exposició itinerant de “les paraules fan les 
llengües” per dos centres educatius del Masnou:

• - CEIP Marinada, del 15 – 27 de febrer, amb 
tallers didàctics i pràctics amb els alumnes

• - CEIP Ocata, del 11 – 29 de maig



• 3 - Participem, el 13 de febrer del 2009, en la 
inauguració de l’exposició “Les llengües, un 
Tresor”, organitzada al museu local per 
l’Ajuntament del Masnou, amb una 
conferència titulada “ Llengües minoritàries i 
llengües en perill.



• 4 - Participació en el 3er Premi Federico 
Mayor Zaragoza, la diversitat cultural com a 
enriquiment. Concurs de bones experiències 
de convivència entre cultures”. (maig 2009)

• Vàrem participar amb un audiovisual produït 
per nosaltres amb el material elaborat pel 
projecte “les paraules fan les llengües” (CD 
adjunt)



• 5 – Contes en llengües d’origen

Continuem el cicle de contes en llengües d’origen, 
iniciat l’any anterior.
A la Biblioteca Municipal del Masnou:



03-03-2009 :  Rah rah ma rinah (Àrab) (Allà 
està i no l’hem vist)

Per Najat Driouech



03-04-2009 :  Il brutto anatroccolo (Italià)

(L’aneguet lleig)

Per Paola Fioretti

23-10-2009:  Contes de la meva terra (Xile)

Per Pilar Meléndez



06-11-2009: Le loup et l’agneau, La Fontaine 
(Francès) (El llop i l’anyell)

Per Florence Exposito

18-12-2009: Julsoga (un conte de Nadal en 
suec)

Per Astrid Lindström



A la Biblioteca de Can Llaurador de Teià:

27-11-2009: Il brutto anatroccolo

(L’aneguet lleig) 

Per Paola Fioretti



• 6 – Presentació a la Biblioteca de Can 
Llaurador de Teià del llibre “Escola, religió i 
poder: el trencaclosques que no encaixa”
d'Enric Canet, Jordi Puig i Pere Vilaseca.

• Dijous 8 d'octubre a les 18.30 h. Aquesta 
activitat està emmarcada dins del programa 
del  Diàleg Interreligiós i organitzada 
conjuntament amb Viena Edicions. 



II Patrimoni





• 1 - Primer cicle de conferències sobre el tema 
del patrimoni, en col·laboració amb 
l’Associació Gent del Masnou

22-04-2009“Una volta al món a partir del 
Patrimoni Mundial de la Unesco”

a càrrec del Sr. Àngel Morillas, historiador i 
coordinador d’un projecte de la Unesco sobre 
Patrimoni Mundial.



29-04-2009 “El Patrimoni Oral i Immaterial de 
la Humanitat de la Unesco” a càrrec del Sr. 
Àngel Morillas

21-05-2009 “La dieta mediterrània, Patrimoni 
Immaterial de la Unesco?a càrrec de la Sra. 
Pilar Cervera, dietista-nutricionista, professora
de la UB



2 – Visites i Sortides

25-04-2009 Visita guiada de la masia del s. XVII, “Can 
Teixidor”, al Masnou

A càrrec del Sr. Joan Murray, historiador. Visita guiada a 
“Can Benet”, vivendes ibèriques i “Can Modolell”, espai 
de culte romà, a Cabrera de Mar A càrrec del Sr. David 
Farell, arqueòleg i coordinador de la 

Fundació Burriac.



19-09-2009 Visita guiada per l’arqueòleg 
Antoni Martín de la cella vinària (romana) de 
Teià



04-10-2009 Sortida: Caminada guiada pels 
Camins de Ronda de Tossa de Mar



III Cooperació i Solidaritat

Durant tot l’any participació en el Consell 
Municipal de Cooperació i Solidaritat (CMCS) 
de l’Ajuntament de Teià del qual som 
membres.



IV Participació en activitats diverses

9 i 10 de juliol de 2009: participació en les 
jornades “Un Pont de Mar Blava”, 
Interculturalitat i món local a la Mediterrània, 
organitzades per Unescocat i la Diputació de 
Barcelona al Museu Marítim de Barcelona.



31 d’octubre i 1 de novembre, Trobada de les 
Associacions i Clubs Unesco de Catalunya

A Tossa de Mar. 

Col.laboració amb la regidoria de cultura 
durant la setmana de la ciència (novembre)



7 de novembre de 2009: La Memòria 
Històrica: Viatge a la Catalunya Nord (Sud de 
França). Activitat organitzada conjuntament 
amb el Centre de Recursos per a la Dona de 
l’Ajuntament del Masnou.



En aquest viatge visitem La Maternitat d’Elna i la tomba 

d’Antonio Machado a Cotlliure.



21 de novembre de 2009: Celebració del 
vintè aniversari de la Convenció dels Drets 
de l’Infant. Jornada amb taules rodones i 
col·loquis amb professionals de diversos 
àmbits a l’edifici Els Vienesos del Masnou

Activitat portada a terme en col·laboració 
amb l’Ajuntament de la vil·la, Àrea de 
Joventut i Infància










