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Errare Humanum Est :
En el full anterior us dèiem, per error, que la cursa de El Corte Inglés era l’onze de
Juny, com tots vàreu detectar, serà aquest proper diumenge 11 de Maig.
Començarà a la Plaça Catalunya a les 9:30 del matí i continuarà pel Pg. de Gràcia,
Aragó, Tarragona, Plaça Espanya, Av. Maria Cristina, Av. Marquàs de Comillas,
Estadi, Lleida, Tamarit, Manso, Ronda de Sant Antoni i Pelai. Acabarà, de nou a
plaça Catalunya.
Pel que fa a l’accés al Poble Espanyol, sembla que s’hi podrà arribar a partir de les
12:00 del migdia.

Canvi de direcció

Portes obertes SF

Si aneu al Park Güell amb algun
Private recordeu que ja no es puja
per Larrard, doncs el carrer Olot ha

Horari de funcionament
de les fonts ornamentals
de Montjuïc

Com ja us vàrem informar, la
tradicional jornada de Portes Obertes
al Temple se celebrarà el Diumenge
1 de Juny. S’obriran les portes a les
9 del matí, i restaran obertes fins a
les 6 de la tarda. Per tant, l’entrada
pels grups serà gratuïta, però hauran
de fer les cues oportunes que hi hagi
en el moment d’arribada.

De l’1 de Maig al 30 de Setembre2003
Dijous, Divendres, Dissabte i Diumenge de 20:00 a 24:00 Hrs
Com sabeu, amb música i llum, el primer passi es fa a les 21:30 amb una
durada d’uns 20 minuts; llavors es continua cada mitja hora 22:00, 22:30,
23:00 i 23:30 quan comença l’ultima funció, que acaba uns minuts abans de
mitjanit.

El Museu PICASSO
Ja ha obert definitivament les seves portes i, pel que ens expliquen, sembla que
la distribució actual de les sales durarà força temps... fins que la tornin a
canviar!
Ens demanen que reservem SEMPRE; fins i tot, si és un grup per al mateix dia i
els facilitem el número del Carnet de Guia Oficial. També veureu que hi ha una
nova entrada per a grups -segregada de la dels individuals- amb uns armariets
per fer de guarda-roba.
Quan ens passin l’operativa definitiva per escrit ja us la farem arribar.
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ACCIONS FORMATIVES:
Cal reservar SEMPRE plaça, trucant al telèfon del Centre
933101315. Places limitades!
VISITA BOTANICA AL PARK GÜELL oberta a tothom: membres 10€, no membres
15€. Caldrà un mínim de 10 persones.
DIA
DM 03 JUNY

HORA

LLOC

DURADA

17:30

Porta d’entrada al
Park Güell del pàrking
d’autocars

3 Hrs.

Aprofitant l’esclat de la primavera, programem una acció per aprendre a conèixer
la flora d’un dels llocs on més sovint anem. Aprendre a anomenar correctament les
plantes, en base a la nomenclatura científica, i en Català, Castellà, Anglès,
Francès, Italià i Alemany. Saber l’origen geogràfic, utilitats i curiositats sobre les
espècies que trobem.
Els assistents disposaran d’un tríptic detallat de les espècies més comunes.
Professors:
- Mònica Planas, Enginyer Tècnic Agrícola i Guia Oficial
- Miquel Arrufat, Enginyer agrònom.

BREUS :
Degut als virulents atacs informàtics que ha sofert el nostre sistema, hem trigat
una miqueta en donar difusió a la primera tramesa d’informació.
Ara, un cop resolts –ESPEREM- tots els problemes, ja tornem a estar operatius i
oberts a tots els suggeriments i propostes.
La visita a la Catedral de Barcelona que realitzarà la Mercè Mill, ja està plena.
De tota manera, i atès l’interès que ha despertat, ja la repetirem més endavant
per donar cabuda a totes les persones que desitgen conèixer-la (La Catedral)
més a fons.
Nous Lavabos a Montjuïc!
… il était temps!!! Des que han remodelat els Jardins de Joan Brossa a Montjuïc,
anar al lavabo al Mirador de l’Alcalde ja no és una aventura desafortunada. A
l’antiga entrada del parc d’atraccions, a l’esquerra de La Sardana, hi trobareu un
bar i noves instal.lacions.

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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