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DADES DE L’ASSOCIACIÓ 

Nom:      Amics de la UNESCO de Girona 

Seu social:    Hotel d’Entitats. c/ Rutlla, 20-22 Despatx 6  17002 Girona 

Tel. / Mòbil   972 41 22 58  601 29 47 79   

Pàg. Web:    http://www.unescogi.org 

Bloc de Patrimoni Industrial:  http://projectesdepatrimoni.blogspot.com.es/ 
XarXar     http://www.xarxaxargay.cat 

a/e:     augi@unescogi.org 

 

        Twitter  @UNESCOGI           Google+ 

Fundació:    Any 1985  

Nombre de socis:   195 

D.L. Butlletí   GI-0987-2002 

NIF:    G17256124 

 

Registre d’Entitats Ciutadanes:   RE 12844 Exp. 668/97 

Registre d’Associacions de Girona, secció 1a., núm. 1211, 16.09.1985 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 2016 
 

Presidenta:     Ma. Dolors Reig Garganta. 

 

Vicepresident:                 Lluís Lucero Comas. 
 

Secretari:     Rafael Mas Juli. 

 
Secretària adjunta:   Roser Balló Casademont. 

 

Tresorera:     Rosa Ma. Falgàs Casanovas. 

 
Vocals:  

     Jordi Dalmau Corominas. 

     Carme Garriga Verdaguer. 
     Rosa Malràs Pascual. 

     Jaume Salas Comas. 

     Rafael Vila Bové.      
     

 

 

 
 

http://www.unescogi.org/
http://projectesdepatrimoni.blogspot.com.es/
http://www.xarxaxargay.cat/
mailto:augi@unescogi.org
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INTRODUCCIÓ 

 

L’associació Amics de la UNESCO de Girona ha mantingut les reunions mensuals de la Junta directiva 
durant el 2016, excepte el mes d’agost. L’Assemblea general ordinària es va celebrar el divendres 22 de 

gener de 2016, a l’Hotel d’Entitats de Girona. 

 
Amics de la UNESCO de Girona ha participat a totes les convocatòries de la Federació Catalana 

d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU), a més de totes les reunions de la Junta Directiva en la qual 

hi estem representats per Ma. Dolors Reig Garganta, com a presidenta, i Rosa Malràs Pascual, com a 

secretària general adjunta. A més, de ser membres actius en les accions de la Xarxa Civil UNESCO, 
concretament a la Trobada de la xarxa gironina i a la celebració del Dia de la UNESCO dins els actes de 

la Setmana UNESCO. 

 
Hem col·laborat amb la coordinadora Nit de Poetes, la Fundació Masó, la Fundació Fita, la Fundació 

Valvi, Amics del Museu d’Art de Girona i el Museu d’Art, el CRP de la Selva 2, el Museu del Cinema, 

el CRDI (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge), la Caseta  – Recursos educatius de l’Ajuntament de 
Girona, el GEiEG, Justícia i Pau, Òmnium Gironès, Amics Gironins de Verdaguer. A més dels 

ajuntaments de Girona, Riudellots de la Selva, Salt, St. Miquel de Fluvià, Sta. Coloma de Farners i 

Vilablareix. 

 
Hem ampliat el nombre d’entitats adherides al projecte Apadrinem escultures amb la incorporació de 

l’Associació de Donants de Sang de Salt i l’AV Grup St. Cugat de Salt.  

 

Hem comptat amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Generalitat de 

Catalunya (Cultura, Ensenyament i Joventut) per al Concurs artístic i literari. 

 
Hem pogut disposar dels espais que ens han deixat: la Delegació del Govern de la Generalitat (Pati de 

les Magnòlies) per a Nit de Poetes, la Diputació de Girona  (Casa de Cultura), la Fundació Valvi  (Sala 

Miquel Martí Pol) i la Biblioteca Carles Rahola (Dia de la Poesia). 
 

Hem continuat col·laborant amb l’Ajuntament de Girona per a l’organització del Dia d’Europa (9 de 

maig).  

 
El 2016 hem renovat el conveni que vam signar el 2011 amb el Consorci de Normalització Lingüística  

– Voluntariat per la Llengua -. 

 
Per a l’enregistrament de dos nous audiovisuals hem comptat amb la col·laboració de la Ràdio del 

Bisbat de Girona (“Claustres. Homenatge a St. Miquel de Fluvià”) i Ràdio Vilablareix (“Contra 

l’invasor”). 
 

Amics de la UNESCO de Girona ha estat convidada a formar part de la comissió del Nomenclàtor de 

l’Ajuntament de Girona. I la nostra sol·licitud de data 13 de feber de 2015, ha estat admesa a tràmit. La 

sol·licitud és triple: 1) que l’espai comprès entre la biblioteca Carles Rahola i la delegació de Defensa 
porti el nom de Jardí de la Pau; 2) que en aquest espai es plantin els arbres que any rere any des del 

2007, la nostra associació planta el 30 de gener amb el nom de Plantem la Pau; 3) que l’espai gaudeixi 

d’una escultura simbòlica de la Pau, com ho és el Colom de la Pau de Pia Crozet.  
 

La Junta ha tornat a comptar amb el suport de socis i de col·laboradors externs per als jurats del concurs 

als quals agraïm la seva participació, els seus suggeriments i les seves aportacions. També agraïm els 
conferenciants que de manera desinteressada han participat en les nostres activitats. 

 

A continuació s’esmenten les activitats realitzades durant l’any 2016 classificades segons els 5 àmbits de 

treball proposats per la UNESCO. Algunes es troben en més d’un àmbit donat que les seves 
característiques les fan ambivalents.  
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1. EDUCACIÓ 
 

Plantem la Pau  (10a edició): a Girona, el 29 de gener celebració del Dia Escolar de la No violència 

I la Pau – DENIP – el matí al Jardí de la Pau de Girona, al GEiEG de Palau, amb l’alumnat de 6è de 
l’escola Migdia de Girona, escola associada a la UNESCO. Arbre: un server. Participació de Jordi 

Suy, inspector dels ST d’Ensenyament, Carles Ribas, tinent d’alcalde i regidor de Cultura de 

l’Ajuntament, i representants de les juntes directives del GEiEG i d’Unescogi.  
 

Plantem la Pau, a Riudellots de la Selva, el 29 de gener, celebració del  Dia Escolar de la No 

violència I la Pau – DENIP – amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’escola. Arbre: olivera. 

 
Concurs artístic i literari. Lliurament de premis de la 21a edició (29 d’abril). Convocatòria de la 

22a edició. Tema: Camins, corriols, recorreguts, senders, ... (tardor) 

 
Apadrinem escultures. A Girona, acte de cloenda, el 25 de maig, a La Mercè, amb la presència 

dels escultors Ció Abellí, Neus Cutrinas i Mercè Riba, i la regidora Eva Palau. A Sta. Coloma de 

Farners, 10è aniversari del Projecte, gimcana d’escultures i cloenda de curs, el 13 de maig . 
 

Dilluns 30 de maig, trobada de l’alumnat de 5è de l’escola Migdia amb Anna Corominas, autora del 

conte-llegenda “Nummu i Lita”, a la biblioteca Ernest Lluch. 

 
Dijous 17 de novembre, trobada de l’alumnat de 6è de l’escola Migdia amb Miquel-Albert Soler, 

autor del llibre “Els sis clauets màgics” (mètode Braille), a la biblioteca Ernest Lluch. 

 

 

2. CIÈNCIES EXACTES I NATURALS 

 

Diumenge 6 de març, sortida al Geoparc UNESCO de la Catalunya central: Moià i Mura, amb la 
col·laboració de Xavier Gassiot, geòleg. 

 

 

3. CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES 

 

Dia d’Europa. Caminada solidària amb els refugiats d’Europa, des del Monestir de St. Daniel fins a 
l’escultura “Girona, llinda d’Europa” (matí). Participació a l’acte institucional al Saló de descans de 

l’Ajuntament, amb xerrada de Dolors Reig, presidenta d’Amics de la UNESCO de Girona. 

 

X Cicle de Patrimoni industrial coordinat per Rafael Vila. Dijous 9 de juny, Casa de Cultura. 
Participants: Josep Espadalé, director del Museu del Suro de Palafrugell; Jordi Garreta, direcció 

tècnica de la XATIC; Carme Gilabert, directors de l’Ecomuseu La Farinera de Castelló d’Empúries; 

Roser Vilardell, directora del Museu etnogràfic de Ripoll. Presentació i moderació a càrrec de 
Xavier Martí Ylla, periodista. 

 

ES (Espai Soci): dimarts 23 de febrer, “Crisi humanitària dels refugiats: reflexions entorn una 
experiència a Macedònia i el Nord de Grècia” a càrrec d’Esteve Valentí;  dilluns 7 de març “Néixer 

dona a l’Índia rural” a càrrec de Neus Serra; dimecres 30 de març, presentació de la Fundació Mas 

Casadevall a càrrec de Fina Burset; divendres 3 de juny, “Mirada solidària” a càrrec de Miquel 

Albert Soler; “Què és la Lectura Fàcil? La Lectura Fàcil, una eina d’inclusió” a càrrec de Núria 
Martí Constans. 

 

 

4. CULTURA 

 

Acció Llengua Poesia Llibre 

El 2016 iniciem l’acció  Llengua Poesia Llibre que va des del Dia internacional de la llengua 
materna (21 de febrer) al Dia mundial del llibre (23 d’abril) passant pel Dia mundial de la poesia (21 

de març). És una acció organitzada conjuntament Amics de la UNESCO de Girona, ST de Cultura, 
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Centre de Normalització Lingüística de Girona – Voluntariat per la Llengua amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Enguany es va fer: 

 Diumenge 21 de febrer (dia internacional de la llengua materna). Passejada literària dedicada a 

Ramon Llull. 

 Dijous 17 de març (celebració del dia mundial de la poesia, 21 de març). Poema “Preneu les 

roses” d’Olga Xirinachs. Lectura de l’original en català, 14 llengües diferents i llenguatge de 
signes. Biblioteca Carles Rahola. Col·laboració de la Fundació Astrid 21 i de l’Associació de 

Sords de Girona. 

 Divendres 22 d’abril, participació a la inauguració de l’acte “Girona, mots i flors”, als ST de 

Cultura i a l’Hotel d’Entitats (celebració del dia de St. Jordi, dia del llibre) 

 

Apadrinem escultures 

 Diumenge, 22 de maig. Recorregut escultòric i literari “Anem a ... descobrir escultures” (7) des 

de “Contra l’invasor” a “Imploració”. 

 Dissabte 16 de juliol. Apadrinament de l’escultura “El cinquanta aniversari” d’Enric Sala, per 

part de l’AV Sant Cugat de Salt. 

 Dijous 21 de juliol, presentació de les Joies EXP – Emília Xargay Pagès – creades per Gemma 

Martín del Taller 925, a la llibreria Context. 

 Dissabte 17 de setembre. Acte de reconeixement a Àngela Rodeja i Domènec Fita. Renovació de 

compromisos vers l’escultura “Rostres” de Domènec Fita a càrrec de l’AV Montjuïc. Amb la 

participació de Taca, Fundació Fita i Amics de la UNESCO de Girona. 

 Diumenge 27 de novembre. Acte d’apadrinament de l’escultura “Dues falses columnes” de F. 

Torres Monsó  a càrrec de l’AV Eixample 

 Dilluns 28 de novembre. Recorregut escultòric i literari per l’Eixample de Girona, dins els actes 

de Girona, ciutat educadora 

 Dimecres, 28 de desembre: presentació de la proposta EXPI – Emília Xargay Interiors - entorn 

l’obra d’Emília Xargay en edificis públics de la ciutat. 

 

Camins de ronda de la Costa Brava, paisatge cultural 

 Dissabte 12 de marc, a Palafrugell, presentació de la Revista de Girona núm., 295 amb el dossier  

“Camins de ronda, un tresor arran de mar” coordinat per Jordi Dalmau i Dolors Reig 

 Dilluns 24 d’octubre.  Diàleg: “ Camins: un mitjà de comunicació i un bé patrimonial” amb 

Robert Lluís, delegat del CECCP Girona, i Àngel Morillas, membre d’ICOMOS. Casa de 
Cultura de Girona 

 Dissabte 19 de novembre, sortida “Camins de ronda: Portbou” 

 

Cicle Ramon Llull 
En col·laboració amb Justícia i Pau, El Pastor d’Hermes, Òmnium Gironès i Amics Gironins de 

Verdaguer vam organitzar un cicle de conferències dedicat a Ramon Llull: 

 Dimecres 13 d’abril, “Ramon Llull: somni i misteri” a càrrec del Dr. Teodor Suau, lul·lista, 

escriptor i teòleg 

 Dilluns 13 de juny, “Verdaguer, lector de Llull” a càrrec de Lluís Lucero, professor de català i 

poeta 

 Dilluns 26 de setembre, “Torsimany sense repòs: reflexos de saviesa islàmica en l’obra de 

Ramon Llull” a càrrec de Theo Loinaz, Àrea d’Estudis àrabs i islàmics, UB  

 Dimecres 5 d’octubre, “Ramon Llull i l’educació. Un pedagog sense càtedra” a càrrec de 

Salomó Marquès, Departament de Pedagogia, UdG 

 
Ex-libris. Aportacions a l’exposició “Art en el llibre: ex-libris del Modernisme i el Noucentisme” de 

la Fundació Masó 

 Dimarts 9 de febrer. Xerrada “Ex-libris, una qüestió personal” a càrrec de Miquel Bohigas, 

exlibrista 

 Dimarts 15 de març. Xerrada “Les “marques de biblioteca” de la Revista e Girona” a càrrec de 

la Dra. Mariàngela Vilallonga, directora de la càtedra de Patrimoni literari de la UdG 
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Festa de la Música.  
Dimarts 21 de juny, a la Fundació Valvi, amb Blai Ciurana, piano, i Sussi Geli, veu. 

 

Poesia 

 Plantem la Pau. Els poetes que van participar a la 10a edició són Rosa Cullell, Xavier Díez, 

Carme Garriga, Imma d’Espona, Rosa Font, Joan Gratacós, Carme Jordi, Lluís Lucero, Carme 

Muñoz, Rosa Ma. Noguer, Isabel Oliva i Consol Vidal. 

 Nit de Poetes 2015. Representació de “Ressons de quietud . Homenatge a Rosa Leveroni” al 

Teatre La Gorga de Palamós 

 Nit de Poetes 2016. Divendres 16 de setembre, a Girona. Poetes d’avui: Sílvia Reyner, Marta 

Sebastià, Adrià Sala i Elna de Ciurana (Jocs Florals Ajuntament; Poetes d’avui:; Rosa Cullell, 

Jordi Llavina, Jordi Pla i Ponç Pons. Poeta de sempre: Sylvia Plath. Homenatge a Montserrat 

Vayreda Trullol (Lladó, 1924 – Figueres 2006) 

 Dijous 24 de novembre. “Montserrat Vayreda, rimant i estimant (entre la Garrotxa i 

l’Empordà)” 2a part de Nit de Poetes 2016, biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres 

 

Presentacions  

 Dijous 10 de març, presentació del llibre “Yo, Duc” de José Luis Gutiérrez a càrrec de Quim 

Curbet, José Miguel García, Dolors Reig i l’autor. Biblioteca Carles Rahola 

 Divendres 8 d’abril, presentació del llibre “Ambaixador de Catalunya a Alemanya” de Til 

Stegmann a càrrec de David Pagès i Cassú, a la Casa de Cultura 

 Divendres 22 d’abril, presentació del llibre de poesia “Blaus / Bläuen” de Klaus Ebner a càrrec 

de Lluís Lucero i el seu autor, Fundació Valvi 

 Divendres 9 de setembre, presentació de “Defensem els drets lingüístics. El Manifest de 

Girona”,  unitat didàctica editada de Linguapax Internacional. Intervenen: Mònica Pereña, 
presidenta de Linguapax Internacional, Carme Arenas, presidenta del PEN Català, Josep Ma. 

Terricabras, excoordinador de la comissió de seguiment de la Declaració Universal de Drets 

Lingüístics, Carme Ramió, coautora de la unitat i Dolors Reig, presidenta d’UNESCOGI. 

 Dimarts 6 de desembre, presentació de la Revista de Girona núm. 299, a St. Miquel de Fluvià. 

Conté el reportatge de Xavier Carmaniu “Amics de la UNESCO de Girona. Més de 30 anys fent 
el camí de la pau” i el tribut a Narcís-Jordi Aragó amb un article de Jordi Dalmau. 

 

 

5. COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 

 

Activitats  

 Divendres 12 de febrer, celebració del Dia mundial de la Ràdio al centre cultural Can Gruart de 

Vilablareix. Tema: La ràdio en temps de desastre i emergència. Hi participen: Joan J. Alcalà, 

regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Ajuntament de Girona; Enric Cano, sotsinspector i 

cap de la Regió d’Emergències de Girona, Cos de Bombers;  Pere Company, vicepresident de 

Creu Roja Girona; Quim de Diego, sergent coordinador de Serveis de la Sala de Comandament, 
Regió Policial Girona, Mossos d’Esquadra. Presenta i coordina: Dolors Reig. Amb la 

col·laboració de Ràdio Vilablareix. 

 Dijous 27 d’octubre i dimarts 8 de novembre. Celebració del Dia internacional del patrimoni 

audiovisual i dels 30 anys de TV Girona, a l’Arxiu Municipal amb la intervenció de  Joan 
Boadas, director de l’Arxiu, Pau Canaleta, tècnic en Documentació Audiovisual del CRDI, i els 

directors de TV Girona 

 

Audiovisuals 

 Plantem la Pau 2015 (projecció a l’acte de Plantem la Pau 2016) i edició de Plantem la Pau 

2016, ambdós fets per Jaume Salas, amb fotografies seves i de Jordi Dalmau. 

 Dijous 12 de maig, projecció de “Faula del temps de flors”. Guió i fotografia: Jordi Dalmau. 

Veus: Nil Cardoner, Tana Gratacós, Lluís Lucero i Martí Peraferrer. Centre Cívic  Barri vell - 

Mercadal 
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 Enregistrament de les veus per a l’audiovisual “Claustres” (Homenatge a St. Miquel de Fluvià 
en els 950 anys de la consagració de l’església), a la Ràdio del Bisbat de Girona i de “Contra 

l’invasor” a Ràdio Vilablareix. 

 

D’altres: 
Rodes de premsa: dijous 11 de febrer, als ST de Cultura (Cicle Llengua Poesia Llibre); dimarts 26 de 

juliol, a l’Hotel d’Entitats (presentació de Nit de Poetes 2016 (23a edició). 

 
Ràdio: enregistrament de 7 col·laboracions de Dolors Reig de 3’ per a un suplement d’estiu de la Ràdio 

del Bisbat, emesos els caps de setmana des del  6 d’agost al 17 de setembre; dimarts 16 de febrer, 

entrevista a Ràdio Fem ciutat pel cicle Llengua Poesia Llibre; 3 de novembre, entrevista a Ràdio Capital 

pel tema de Camins de ronda de la Costa Brava i talls de veu per a Ràdio Sarrià per diferents activitats. 
 

Article de Lluís Lucero a la revista El Senyal referent a la xerrada de Cicle Ramon Llull. 

 
Revista de Girona: article de Dolors Reig “Una llarga reivindicació” (Contra l’invasor) a la Revista de 

Girona núm. 295, reportatge de Xavier Carmaniu entorn els més de 30 anys d’Amics de la UNESCO de 

Girona a la Revista de Girona núm. 299. 

 

Mitjans de difusió propis 

web: www.unescogi.org      web: www.xarxaxargay.cat 

Bloc de patrimoni industrial: http://projectesdepatrimoni.blogspot.com.es 
@UNESCOGI 

Edició dels llibrets de la 10a edició de “Plantem la Pau”, Nit de Poetes 2016 i “Anem a ... descobrir 

escultures (7)”  i Bases del XXII Concurs artístic i literari. 
Edició dels calendaris mensuals, d’un recull de fotos de Jaume Salas entorn el Plantem la Pau 2016, 

buidat de premsa 2016 

Publicació d’un article de Dolors Reig al suplement L’Aula del Diari de Girona cada cinc setmanes. 

 

 

6. PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS D’ALTRI 

 

Activitats de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU) 

 Assemblea general ordinària a Palafrugell (12 de març) 

 Celebració del Dia de la Poesia a Barcelona (21 de març). Organització: ILC i FCACU. 

 Trobada de tardor a St. Cugat del Vallès (12 de novembre) 

 

Activitats de la Xarxa  civil UNESCO 

 X Trobada de la xarxa gironina a Girona (9 d’abril) 

 Dia de la UNESCO al Museu Marítim de Barcelona (16 novembre). 

 

Activitats organitzades per o amb altres membres de la Xarxa Civil UNESCO 

 Assistència a l’acte del I Memorial Santi Cucurella organitzat per la Fundació Martí l’Humà – 

Contrapunt UNESCO – FCACU a la Garriga ( 9 de febrer) 

 Concert de final de curs de l’Escola de Música del Gironès (la JOG és entitat simpatitzant de la 
FCACU) (11 de juny) 

 Assistència a l’acte d’inauguració del curs 2016-17 de l’associació Amics de la UNESCO 

Valldoreix-St. Cugat (28 de setembre) 

 Participació a la VI Festa Catalana del Vallespir (9 d’octubre) 

 Assistència a la taula rodona “Per un turisme sostenible: preservem la identitat dels nostres 

espais naturals” organitzada per Amics de Tossa (5 de novembre). 

 

Altres 

Vam participar a l’acte “Recordant Dolors Condom” organitzat per la càtedra de Patrimoni literari de la 

UdG, el dimarts  29 de novembre, a la Casa de Cultura de Girona. 
A les X Jornades d’Arqueologia industrial celebrades a Vic l’1 de desembre. 

http://www.unescogi.org/
http://www.xarxaxargay.cat/
http://projectesdepatrimoni.blogspot.com.es/
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7. REUNIONS I ENTREVISTES 
 

Vam convocar i es van dur a terme les reunions dels jurats del XXI Concurs artístic i literari durant el 

mesos de març i abril. 
 

Hem convocat i s’ha reunit el comitè científic de Patrimoni industrial diverses vegades durant el 2016. 

 
Hem participat amb Amics de la UNESCO de Palafrugell a un seguit de reunions amb representants de 

la Diputació de Girona pel tema de Camins de ronda de la Costa Brava, paisatge cultural de la 

UNESCO, i vam assistir al Ple de la Diputació de 18 d’octubre on es va aprovar per unanimitat donar 

suport a la candidatura. 
 

Ens hem reunit amb el Degà de la Facultat de Turisme i professors, el Degà de la Facultat d’Educació, 

l’alcalde de Caldes de Malavella, el president de la Cambra de Comerç de Girona, per a l’organització 
de les I Jornades biennals sobre Societat industrial. 

 

 

ADHESIONS 

 

 A l’Any Blay convocat per l’ajuntament d’Olot. 

 Al suport  a la candidatura de Victoire Ingabire Umuhoza per al Premi Constructors de la Pau 2016 

de l’ICIP, a proposta de la Coordinadora d’ONG solidàries d’atorgar el Premi de l’ICIP . 

 A la commemoració dels 950 anys de la consagració de l’església de St. Miquel de Fluvià. 

 Al projecte europeu “Escaping War: Sharing refugees  ́memories. ELP and e2-Transfolio working 

together for a better Europe” de l’INS Vall del Llémena de St. Gregori, a proposta seva. 

 A la plataforma “Salvem la Devesa” a proposta de Carles Clemente. 

 

 

CONDOL 
 

Per la mort del socis i col·laboradors Dolors Condom i Gratacós i Narcís-Jordi Aragó i Masó. 

 
Per la mort del vicepresident de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO, Rafael 

Recolons i Malvehy i president de l’associació Amics de la UNESCO Valldoreix- St. Cugat. 

 

Girona, 27 de gener de 2017 
 


