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GENER

Organització del nou any

Assistència a l’acte de reconeixement 
institucional a la xarxa civil  UNESCO al 
Palau de la Generalitat de Catalunya.



Assessoria per a la Biblioteca Iluro de  Cabrera  de 
Mar per implantar el cicle de contes en llengua  d’orígen  
que  l’Associació Unesco El Masnou  porta fent des de l’any 
2008 a El Masnou i a Teià. 



FEBRER

Conte xilè “Cuentos de mi tierra”  per Pilar Meléndez  a 
la biblioteca de Can Llaurador, Teià.

http://2.bp.blogspot.com/_HrUtv2lAgTI/TKFMZ4JbAZI/AAAAAAAAAFI/KBdiOFRV6mw/s1600/Cuentos+de+mi+tierra.jpg


*Exposició “Les llengües dels catalans” conjuntament
amb el CIEMEN i l’Ajuntament del Masnou dins del pla
educatiu d’entorn.

-Elaboració i correcció de les gimcanes
lingüístiques destinades als alumnes de 
segon cicle de primària i de secundària.

-Conferència de la lingüista Carme Junyent
a l’Institut Mediterrània del Masnou.



MARÇ

Conte en francès “Le chat botté” a la biblioteca de Teià, 
a càrrec de la Danielle Farnoux.



Presentació a la Biblioteca de Can Llaurador de Teià del 
llibre “L’Alcorà i les dones” per Ramon Sargatal.



ABRIL

Conferència  “ La UNESCO i 
les iniciatives ciutadanes al 
seu entorn” a càrrec del Sr. J. 
Mª Samaranch, expresident 
d’Amics de la UNESCO de 
Barcelona.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://dhpedia.wikispaces.com/file/view/Unesco_bandera.png/133531165/Unesco_bandera.png&imgrefurl=http://dhpedia.wikispaces.com/Convenciones%2Bde%2Bla%2BUNESCO&usg=__wirRtMXAQ9cRAW8xdDIc_--HXUY=&h=533&w=800&sz=12&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=LROX8cjZjyv8EM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dunesco%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SKPB_esES373ES383%26tbs%3Disch:1&ei=UC1cTaKHBoTm4Aa3uMmsDQ


MAIG

2010 Any Internacional d’Apropa -
ment a les Cultures:

MARROC
*Conferència sobre el país a càrrec de

l’Omar BenHamad

*Música en viu amb l’Aziz Khodari i el
Moulay Sherif.

*Tast gastronòmic



El nostre patrimoni: visita al Monestir de Sant 
Benet de Bages i a la Fundació Alícia.



Participació amb la Comissió Municipal de 
Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Teià per 
a l’adjudicació de les subvencions i a la Fira 
de Sant Ponç.



JUNY

2010 Any Internacional d’ Apropament a les 
Cultures

ARGENTINA
*Conferència sobre el país a càrrec de l’Héctor Zampaglione
*Música en viu amb el Jorge Sarraute i l’Elba Picó
*Tast gastronòmic



SETEMBRE

2010: Any Internacional d’Apropament a les 
Cultures

BULGÀRIA
*Conferència a càrrec de la Meritxell Subirós
*Música en viu amb l’Ivan Dimitrov i el Litcho Hadikyan
*Tast gastronòmic



OCTUBRE

2010 Any Internacional d’Apropament a les 
Cultures

SENEGAL
*Descobriment de la Cultura Mandinka i música en viu
amb el Hadji Sonko, el Mussa Sen i la Núria Muñoz. 

*Tast gastronòmic

http://www.absolutegipto.com/wp-content/uploads/2010/07/Receta-para-elaborar-Karkad%C3%A9-una-refrescante-bebida-medicinal2.jpg


El nostre patrimoni: els rellotges de sol de Teià
Passejada guiada a càrrec de Jordi i J.Mª Balada



Conte en castellà ”Nuestro amigo Miguel” en 

homenatge a Miguel Hernández en el centenari del seu 
naixement. Per l’Amparo Vázquez, a la biblioteca del Masnou.



NOVEMBRE

2010 Any Internacional d’Apropament a les cultures

XILE

*Conferència a càrrec de Leo Vega Abarca
*Danses tradicionals xilenes amb el grup Folklore

Pablo Neruda
*Tast gastronòmic

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://universidad.d3.cl/webquest_sebastian/imagenes/pablo_neruda1.jpg&imgrefurl=http://universidad.d3.cl/webquest_sebastian/&usg=__Zh6j0fPenuOD0br1tlWcPQeRtgU=&h=443&w=590&sz=66&hl=es&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=NZLRvsj0h8uqEM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpablo%2Bneruda%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2SKPB_esES373%26tbs%3Disch:1&ei=5S9cTYLgBZP-4Abq8KS3DQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.guinguinbali.com/modules/mod_imagelibrary/images/w_BijcyWXoRQCrjXS1.jpg&imgrefurl=http://www.guinguinbali.com/index.php%3Flang%3Des%26mod%3Dimagelibrary%26task%3Dview_image%26id%3D2514&usg=__s-CH80-T33r80pLf4qZsW8zGh8Y=&h=281&w=400&sz=26&hl=es&start=16&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jxibtRG4PKY4sM:&tbnh=87&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dpablo%2Bneruda%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2SKPB_esES373%26tbs%3Disch:1&ei=5S9cTYLgBZP-4Abq8KS3DQ


Conte en castellà ”Nuestro amigo Miguel” en 
homenatge a Miguel Hernández en el centenari del seu 
naixement. Per l’Amparo Vázquez, a la biblioteca de Teià



DESEMBRE

2010 Any Internacional d’Apropament a les 
Cultures

ETIÒPIA
*Conferència i conte a càrrec de Ayalke Hundesa
*Dansa a càrrec de les ballarines Meski i Helen de “La
Sonrisa Etíope”

*Tast gastronòmic i cerimònia del cafè



Conte etíop en amhàric per Ayalke Hundesa a la biblioteca 
del Masnou.


