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COMENCEM !!!

Abril 2003

RECORDEU :

Carles Picazo
Centre de Formació BGB

Del 21 al 25 d’ Abril no hi ha escolania
a Montserrat.

En primer lloc voldria agrair-vos la bona
acollida que li heu donat al nou Centre de
Formació. Ara, un cop acabada la guerra i
passada la Setmana Santa, esperem que
la feina torni a rebrotar, fent realitat allò
que Abril i Maig són temporada alta.

L’1 de juny hi ha jornada de portes
obertes a la Sagrada Família.

En qualsevol cas, començarem a fer
algunes activitats per anar donant
"vidilla".
VISITA A LA CATEDRAL DE BARCELONA
CURS DE CATA DE VINS BODEGUES
TORRES
CONFERENCIA SOBRE EL FLAMENC
PORTES OBERTES AL MUSEU PICASSO

Si encara desitgeu inscriure-us, ho podeu
fer al:
Centre de Formació BGB
Via Laietana 54, 6è 5a
dilluns a divendres 17:00Hrs a 20:30Hrs
933101315
Si ho feu abans de l'1 d'Agost us fem un
50% de descompte en l'import de la
matrícula.

L' 11 de Juny és la cursa de El Corte
Inglés.
Ja no ens deixen explicar el pis de La
Pedrera amb grups grans.

Josep Mª Subirachs
NO és arquitecte.
Quantes vegades, esperant grups a
la Sagrada Família, no hem sentit
autèntiques barbaritats, com que l’
església va ser destruïda a la Guerra
Civil, i que ara l’estant reconstruint,
o bé sentim a parlar de l'arquitecte
Josep Maria Subirachs...
Aquí teniu una web força interessant,
on, a més de la biografia d'aquest
escultor, trobareu "links" amb les
fotos de les seves diverses obres. Si
esteu connectats a internet, n'hi ha
prou amb fer click a l'adreça següent.

http://www.subirachs.org/biogr
afia/pagina.es.html

Veure full següent
Perhaps you can answer these questions which were asked by clients:
- What time does the European Common Market open and what can you buy there?
- Will we see a bullfight at the Catalunya Square? ? ?
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ACCIONS FORMATIVES:
Cal reservar SEMPRE plaça, trucant al telèfon del Centre
933101315. Places limitades!
VISITA A LA CATEDRAL DE BARCELONA oberta a tothom: membres gratuïta, no
membres 12€.
DIA

HORA

LLOC

DURADA

DL 26 MAIG

9:30

A la porta principal

4 Hrs.

Es tracta d'un clàssic, tot allò que sempre hem volgut saber però no ens atrevíem
a preguntar: entorn, façana, capelles, claustre, cor, terrat, tresor, etc..
No us perdeu aquesta experiència mística !!!
CONFERÈNCIA SOBRE EL FLAMENC oberta a tothom: membres gratuïta no
membres 12€
DIA

HORA

LLOC

DURADA

DL 26 MAIG

18:00

Aula de formació

1:30 Hrs.

Quantes vegades ens trobem que hem de parlar del flamenc i no tenim prou
informació. Hem anat a trobar un especialista perquè, de manera força concreta,
ens expliqui tot allò que és convenient que sàpiga un guia.
CURS DE CATA DE VINS BODEGUES TORRES: Oberta a tothom membres 25€ no
membres 50€
DIA
DL. 16 JUNY
DC. 18 JUNY

HORA
19:00 a
21:00

LLOC

DURADA

Aribau 173

4 hores

Sovint acompanyem grups especials i, per tant, sembla convenient tenir idea
sobre el tema. A més pot ser divertit! Un enòleg professional ens farà un
monogràfic de viticultura i tast de vins. Hi haurà lliurament de diploma, i una
ampolla de regal.
PORTES OBERTES AL MUSEU PICASSO: gratuïta i oberta a tothom
DIA

HORA

LLOC

DURADA

DL 5 MAIG

13:30

Museu Picasso

45 min.

Un cop finalitzada la remodelació del museu, ens conviden a veure com ha quedat
la nova instal·lació de la col·lecció permanent, funcionament d’accessos, etc. per
tal d'evitar sorpreses en les primeres visites!
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SANT JORDI, PATRÓ DE CATALUNYA
Sant Jordi el trobem present a Catalunya ja des dels seus orígens com a
nació, en temps dels seus primers comtes. L'any 1032 l'Abat Oliva, una de
les figures més emblemàtiques de la Catalunya romànica, consagrava a Sant
Jordi un altar del seu monestir de Santa Maria de Ripoll. A l'edat mitjana, la
Diputació del General el prengué com a patró de la institució.
La festa actual manté
arrenquen
d'aquella
regalar una rosa i la de
Sant al Palau de la
Catalunya.

dues tradicions que
època primera: la de
visitar la capella del
Generalitat
de

El canvi més notable
medieval i la festa d'ara
de dubte, l'abast social

entre
la
festa
és, sense cap mena
que ha assolit.

Fins el punt que, a partir del 1996, la UNESCO ha declarat el dia 23 d'Abril
DIA MUNDIAL DEL LLIBRE, a iniciativa del Gremi d'Editors de Catalunya i la
Generalitat.
Des de l'any 1926, la diada de Sant Jordi ha incorporat el costum de regalar
llibres. L'origen d'aquest costum és ben curiós. Ve del temps de la dictadura
de Primo de Rivera, qui suprimí la Mancomunitat de Catalunya; amb la
intenció d'aigualir una festa tan impregnada de catalanitat, va auspiciar la
celebració del DIA DEL LIBRO, promoguda per la Cámara del libro i pel
Gremio de Editores y libreros. Es va triar la data del 23 d'abril perquè aquest
dia es commemorava la mort de M. De Cervantes (1547 - 1616) i sembla
que també la del dramaturg i poeta anglès William Shakespeare (1564 1616 ). En un 23 d'Abril, el de 1981 ocorregué també l'òbit de Josep Pla.

Ens agradaria comptar amb la vostra
col·laboració per fer aquest Centre el
més actiu possible. Per tant, us agrairem
tot tipus de suggeriments, idees,
donacions a la Biblioteca… o el que se us
passi pel cap!

Si no desitgeu rebre aquest full informatiu, feu-nos-ho saber trucant al telèfon
933101315, o bé enviant-nos un E-mail a l’adreça centredeformacio@bgb.es,
Moltes gràcies.
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