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Gener
• GENER
• ACOSTAMENT A LES CULTURES: conferència sobre CUBA, 

tast gastronòmic i música en viu



• Celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau

• “ALIMENTS I MISSATGES PER A LA PAU”





• FEBRER
• Dia Internacional de la Llengua Materna:

• Concert “Cançons de Bressol del Món”

 

 

 

 

            DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA 

 

       “CANÇONS DE BRESSOL DEL MÓN” 

              
 

        MAR CARRERO, soprano - ABRAHAM TENA, piano 
                Presenta: CARLES DE LA TORRE 

 

  
              

 

 

                            Divendres, 24 de febrer, 2012, a les 20.00 
                        Can Malet, 2on pis, Ptge Marià Rossell, 2 – EL MASNOU 



• Assemblea Anual de socis



Març• MARÇ
• Contes en llengua d’orígen: “La hormiguita retosona”, un conte 

cubà



• CICLE PATRIMONI

• Conferència “Patrimoni Cultural i Natural de la UNESCO a la Mediterrània 

Nord  

 

 
 

 

 

 

PATRIMONI CULTURAL I NATURAL 

DE LA UNESCO 

A LA MEDITERRÀNIA NORD 

 
 

CONFERENCIANT: ANGEL MORRILLAS 

especialista en patrimoni mundial 

 

divendres 23 de març 2012, a les 20.00             
Can Malet, 2on pis,Ptge Marià Rossell,2 EL MASNOU 



• Celebració del Dia de la Dona Treballadora”:

• Tertúlia-xerrada amb Nadia Ghulam, autora del llibre “El secret 

del meu turbà”



Abril
• ABRIL
• Inici de la Coral Infantil UNESCO El Masnou

 

CREACIÓ  

DE LA CORAL INFANTIL 

“UNESCO EL MASNOU” 

       
 

Direcció: 

MAR CARRERO AMIGO 
   soprano, professora superior de música i cant, direcció coral. 

 
  Reunió informativa, oberta a socis i no socis, 
  el divendres, 16 de Març, 2012, a les 20.00h, 

      a la sala d’actes de l’Edifici Els Vienesos,C.Segarra,12, El Masnou 
 

            
         



• Contes en llengua d’orígen: “el niño y el arrendajo” (Venezuela)



• Campanya Teià Solidari

• Recollida d’aliments i missatges solidaris
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• Cicle divulgació científica: conferència “ La genètica al segle 

XXI” pel Dr. Roger Colobran



• Exposició del material “Les paraules fan les llengües” a la EOI de 

Mataró, a l’ocasió de la celebració dels seus 10 anys d’existència

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Paraules fan les Llengües 
 
És el resultat d’un treball que  es va fer al llarg de 

l’any 2008, declarat per Nacions Unides “Any 

Internacional de les Llengües”. 

 

A la població d’El Masnou  vàrem fer un estudi 

exhaustiu de les llengües presents en el nostre municipi 

i hi vam trobar gairebé una quarantena. 

 

Amb la població escolar vam fer un treball amb 

paraules (Primària) i amb expressions (Secundària) el 

resultat del qual és el material cedit pels 10 anys EOI 

Mataró. 

 

Amb la població adulta i infantil es van iniciar contes 

en llengües d’orígen que continúen fent-se fins ara. 

  
 

 

 
 



Maig
MAIG
Contes en llengua d’orígen: “Capra cu trei iezi” (Romania)



Juny
JUNY
Acostament a les cultures: conferència sobre 

Romania/Transilvània, tast gastronòmic i música en viu



Divulgació científica: conferència-taller “Nanotecnologia a la vida diària i 

per una millor qualitat de vida”

per Susana Liébana



• Viatge “Patrimoni Cultural de la Unesco” al sud de França: 

Arles, Avignon, Pont du Gard





• Contes en llengua d’orígen: “ Bienvenida la tortuga”(República 

dominicana)



• Actuació de la coral infantil UNESCO dins la Festa Major del 

Masnou



CANÇONS

La tortuga boteruda (Cantata La Tortuga Boteruda, Catalunya)

La foca Lola (de la mateixa Cantata)

Addapeko (Euskadi)

Mimum Kumtali (Finlàndia)

Sivahamba (cançó zulú, Àfrica)

Emesipomomo (cançó zulú, Àfrica)



Octubre
• SETEMBRE
• Concert intergeneracional amb la coral dels avis Can Malet i 

inauguració nou curs

 

 

COR INFANTIL  
UNESCO EL MASNOU 

Direcció musical: Mar Carrero Amigo 

 

 
 

INSCRIPCIÓ CURS 2012/2013 

places limitades 

 

Dissabtes 1 i 8 de setembre, de 10.00  a 11.00 

Edifici Els Vienesos, carrer Segarra, 12 El Masnou 

 
 

 



Novembre
• OCTUBRE
• “BERLIN, una ciutat amb molta història”, conferència a càrrec d’Àngel 

Morillas
 

 

UNESCO
OO 

ASSOCIACIÓ                           EL MASNOU 
 

Col·labora 

                       

         BERLIN 

 UNA CIUTAT AMB MOLTA HISTÒRIA 
 

   
 

         Conferència a càrrec d'Àngel Morillas, 
       historiador i especialista en Patrimoni Mundial UNESCO 

 
                      

                       Divendres, 26 d'octubre de 2012, a les 20.00 
            Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2, 1er pis, el Masnou) 

 



Desembre
• NOVEMBRE
• Organització del Graan Recapte dels Aliments al Masnou, en 

col.laboració amb el Banc dels Aliments de Catalunya

• Conte en llengua d’orígen (Xile) a la Biblioteca Municipal



• Apropament a les cultures: EL CANADÀ,conferència per

• Marc Formanec
 

 

UNESCO
OO 

ASSOCIACIÓ                           EL MASNOU 
 

Col·labora 

 

 
 

conferència a càrrec de 

MARK FORMANEK i KYLA CZERWINSKI 

 

Divendres, 16 de novembre de 2012, a les 20,00 
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2, 1er pis, EL MASNOU 

     

 

 

    CANADÀ 

 CICLE ACOSTAMENT A LES CULTURES 

 



• DESEMBRE
• CONCERT DE NADAL. Cor Infantil UNESCO i Cor SCANDICUS

 

                              PRO G RA M A                                                           

 

 C oral Infantil U nesco E l M asnou: 

 

                                 -L es dotze van tocant 

                                 -A  la nanita nana 

                                 -Y ényere 

                                 -L as barbas de S an J osé 

                                 -G ood K ing W enceslaus 

                                 -We wish you a M erry C hristmas 

 

C oral S candicus: 

 

                                -N adal, N adal 

                                -A n Irish B lessing 

                                -B lanc N adal 

                                -B oig per tu 

 

C oral Infantil U nesco E l M asnou, C oral S candicus i M ar C arrero, soprano: 

 

                               -E l noi de la mare 

                               -S tille N acht 

                               -A ustxo seaskan 

                               -M ary had a baby 

 

 



 

 
 

 

                                  Tots junts podem fer que el món deixi de ser hostil      

                                  i que es faci realitat el que cada infant té dret a somiar... 

                                  Bones Festes                                                  desembre 2012 

 

 

 

LAS ABARCAS DESIERTAS 

 

Por el cinco de enero, 

cada enero ponía 

mi calzado cabrero 

a la ventana fría. 

 

Y encontraban los días, 

que derriban las puertas, 

mis abarcas vacías, 

mis abarcas desiertas. 

 

Nunca tuve zapatos, 

ni trajes, ni palabras: 

siempre tuve regatos, 

siempre penas y cabras. 

 

Me vistió la pobreza, 

me lamió el cuerpo el río, 

y del pie a la cabeza 

pasto fui del rocío. 

 

Por el cinco de enero, 

para el seis, yo quería 

que fuera el mundo entero 

una juguetería. 

 

Y al andar la alborada 

removiendo las huertas, 

mis abarcas sin nada, 

mis abarcas desiertas. 

 

Ningún rey coronado 

tuvo pie, tuvo gana 

para ver el calzado 

de mi pobre ventana. 

 

Toda la gente de trono, 

toda gente de botas 

se rió con encono 

de mis abarcas rotas. 

 

Rabié de llanto, hasta 

cubrir de sal mi piel, 

por un mundo de pasta 

y un mundo de miel. 

 

Por el cinco de enero, 

de la majada mía 

mi calzado cabrero 

a la escarcha salía. 

 

Y hacia el seis, mis miradas 

hallaban en sus puertas 

mis abarcas heladas, 

mis abarcas desiertas.                   

      Miguel Hernández 


