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En iniciar el setè any de funcionament de la 
nostra Associació,  voldríem recordar que la  
junta està formada exclusivament per persones 
voluntàries que dediquen gran part del seu 
temps a organitzar activitats dins del marc de la 
Cultura de Pau UNESCO.



febrer

Acte inaugural de les jornades del mes de març 
sobre la dona. Conferència a càrrec de l’escriptora 
Gemma Lienas “Escriure amb ulls de dona”





març

Patrimoni Mundial de la UNESCO: 
“La Ruta de la Seda” – Uzbekistan i Tadjikistan.
Conferència a càrrec d’Àngel Morillas



Trobada i assemblea de la xarxa civil UNESCO de Catalunya 
i Catalunya Nord. Ceret, França



abril

Conferència sobre “El Malbaratament dels Aliments”
A càrrec de Pilar Cervera, nutricionista. Activitat organitzada 
conjuntament amb el Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaridat de Teià a propòsit de la campanya duta a terme 
als centres escolars del poble.





El nostre Patrimoni.
Visita guiada al recinte modernista de Sant Pau.



maig

Preparació de la visita a La Garriga Modernista... i que 
no va poder ser...
Tot recordant el nostre company Santi Cucurella...



Juny

Cicle Acostament a les Cultures: Aproximació a la cultura 
gitana. Passi d’un audiovisual “Els altres gitanos” 
a càrrec de Kim Arnal.
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           APROXIMACIÓ  

    A LES CULTURES 
  

Audiovisual per a apropar-se al poble gitano 
                  a càrrec de KIM ARNAL 
 

Divendres, 6 de Juny, 2014, a les 19.00 

Can Malet, 2on pis, Ptge Marià Rossell, 2 - El Masnou 

 



Participació a la Festa Major amb un tast anomenat
“TAPA MASUNESCO”

TAPA MASUNESCO, 2014  

 

La Tapa Masunesco 2014  la conformen tres ingredients bàsics: 

El pebrot del piquillo, com expressió de la cultura alimentària de la Mediterrània. 

El bacallà, simbolitza les formes culturals del nord d’Europa i 

L’arròs,  aliment universal, provinent de l’Orient i actualment adoptat per tot el món. 

UN SÍMBOL :  

Amb la unió d’aquests tres elements alimentaris, el pebrot, la brandada de bacallà i 
l’arròs, la TAPA MASUNESCO  pretén expressar de manera simbòlica, un dels 
principals objectius de la Unesco: l’intercanvi i diàleg entre cultures i pobles per 
aconseguir una millor comprensió i respecte mutus.   

LA RECEPTA:  

Preparem una brandada de bacallà: ofeguem dues o tres cebes tallades a trossets amb 
una bona quantitat d’oli d’oliva. Seguidament hi afegim el bacallà esqueixat i ho 
barregem tot amb crema de llet i ho deixem refredar. 

A continuació agafem els pebrots del piquillo, ben escorreguts, i els farcim amb 
aquesta massa de bacallà 

Preparem un arròs blanca sec que serà la base on posarem el pebrot farcit per muntar 
la TAPA MASUNESCO.     

Bon profit! 



Participació a la Fira d’Entitats de la Vil.la.
Concert de la nostra Coral Infantil i Juvenil Unesco El 
Masnou.
Acompanyament al piano: la jove concertista masnovina
Esther Lecha.



“Cantant Disney” .
Concert de final de curs de la Coral

al Parc del Llac dins del marc de la Festa Major



COR INFANTIL UNESCO EL MASNOU
MAR CARRERO, directora

MANEL PARET, Piano
"It's a small world"  - Walt Disney's world  -

"Little April shower" - Bambi   -
"Bella notte"  - La Dama i el Vagabund  -

"When you wish upon a star"  - Pinocchio  -
"The bare necessities"  - El llibre de la selva  -

" Baby mine"  - Dumbo  -
"Whistle while you work"  - Blancaneus -

"The second star to the right"  - Peter Pan  -
"Bibbidi-Bobbidi-Boo"  - La ventafocs  -

"A whole new world"  - Aladdin  -
"Under the sea"  - La sireneta -

"Beauty and the Beast"  - La Bella i la Bèstia -
"Colors of the wind"  - Pocahontas  -

"Can you feel the love tonight"  - El Rei lleó
"Supercalifragilistic"  - Mary Poppins -

Diumenge, 22 de juny 2014, a les 20.00, Parc del Llac, El Masnou



Octubre

Inauguració de dues exposicions
“El poble gitano, una història de supervivència” i
“El poble gitano i l’holocaust”



Conferència: “El poble gitano, present i futur”
a càrrec de Pere García, de la Federació Catalana 
d’Associacions Gitanes, i José Candado



Col.laboració amb la Biblioteca UNESCO Can Llaurador de 
Teià
L’hora del conte “Els tres deus i el redeu” , conte tradicional 
afganès amb Nadia Ghulam



Presentació del segon llibre de la Nadia Ghulam
“Contes que em van curar” 
amb la participació de Joan Soler
......





novembre

El Flamenco: Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat
Pere García, conferència – José Vargas, cantautor – Justo 
Fernández, guitarra.

 

   EL FLAMENCO 
      Conferència:                   José Candado 

      Cantaor:                          José Vagas 

      Guitarra:                         Justo Fernandez  

 
Divendres, 28 de novembre  2014 a les 19 hores, 

     a la sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines, 

  carrer de Josep Pujadas Truch, 1A, El Masnou 

 

 
 

Col·labora               

 



La nostra Coral és convidada a cantar a la Trobada de la 
Xarxa Civil Unesco al recinte de Sant Pau de Barcelona.



Assistència als actes de la commemoració del 
Dia de la UNESCO 2014.
Trobada de tardor i celebració dels 10 anys de
l’Associació Unesco St. Adrià, amb participació de
Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO  
de 1987–1999.



Participació al Gran Recapte d’Aliments per a Catalunya
Coordinació de la recollida d’aliments en el supermercat DIA 
del Masnou.



desembre

Participació de la Coral durant la Fira de Sta. Llúcia al 
Masnou.



Tradicional Concert de Nadal de la Coral, 
amb Mar Carrero, directora, i Manel Paret, pianista





                         

PROGRAMA CONCERT DE NADAL 2014 CORAL INF-JUV UNESCO EL MASNOU  

El Pessebre Màgic    Montse Jané 

Cançó de Bressol    MOZART 

Ator, Ator      Popular Vasca 

La Nit Serena     Guida Sellarés 

El trineu      Arr.: F.Gener 

Dimoni Pelut     Guida Sellarés 

Pàgina a Blanc    Berta Lopez 

Carol of the Bells    M.Leontovich 

Extraordinary Merry Christmas  Peer Astrom 
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                                                                                                                                          Emil Nolde: Mar amb núvol morat 
                                                                                                              

        Voler ser lliure… 

és també voler la llibertat dels altres   
                                                                                                                                              Simone de Beauvoir    

                

             BONES FESTES I UN FELIÇ 2015                      

                            


