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Maig 2003

MES ACCIONS FORMATIVES:
Cal reservar SEMPRE plaça, trucant al telèfon del Centre
933101315. Places limitades!
CASA ASIA oberta a tothom: membres 2€, no membres 10€.
DIA

HORA

LLOC

DURADA

DJ 19 JUNY

18:30

Palau Baró de
Quadras

1 Hr.

De la mà d’un guia de la mateixa Casa Àsia, ens explicaran què és aquest nou
centre cultural: projectes, finalitat, etc. al mateix temps que donarem un cop d’ull
a l’exposició PRESENCIA DIVINA, Artes de la india y los Himalayas.
QUÈ ÉS EL FÒRUM 2004 oberta a tothom: membres gratuïta, no membres 10€.
DIA

HORA

LLOC

DURADA

DL 07 JULIOL

18:00

C/ Pujades 48, metro
BOGATELL (L4-groga)

1 Hr.

Començant per un vídeo i continuant pels continguts que composaran el Fòrum,
ens explicaran de manera clara i definitiva tot el que està previst en aquest
esdeveniment.

BREUS :
Benvolguts companys, Hem detectat que algunes persones s’han sentit ofeses
doncs, essent guies oficials, no han rebut cap informació d’aquesta nova iniciativa.
Des del principi la nostra voluntat és d’estar oberts a tothom. Malauradament,
alguna adreça es deu haver traspaperat, és incorrecta, o simplement no disposem
d’ella. Si sabeu d’algú que pogués estar interessat en les accions formatives que
portem a terme, si us plau feu-nos-ho saber. Com més serem, més activitats
podrem organitzar.
La nostra voluntat és la de funcionar via E-mail - per la immediates en la
transmissió de la informació -, i procurarem evitar excessos de text per facilitarvos-en la lectura.
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CENTRE CATALÀ D’ARTESANIA, Pg. de Gràcia 55, baixos. De Maig a Setembre
la mostra de producte artesanal (MPA) ofereix una nova visió del concepte
“souvenir”. Per a més informació: www.artesania-catalunya.com
Inauguració del tren cremallera de Montserrat. Amb aquesta nota volem
confirmar-vos que els accessos a la muntanya i al Santuari continuaran essent els
mateixos que fins ara. Per tant, el nou cremallera tan sols representarà una opció
més a l’hora d’accedir a la muntanya, juntament amb l’Aeri i els habituals
accessos per carretera. La inauguració tindrà lloc en les pròximes setmanes.
Per a més informació consulteu: http:/www.fgc.net
Trenet a Montserrat: recorregut des de la rotonda al costat del pàrking (inici
pont), fins a la plaça de Sta. Maria (Basílica). És gratuït i hi pot pujar tothom,
però donen preferència a la gent amb mobilitat reduïda. De moment, sembla que
funcionarà fins al setembre de 10 a 14 i de 15 a 19 hores.
PRORROGADA L’EXPOSICIÓ
PICASSO: DE LA CARICATURA A LES METAMORFOSIS D’ESTIL
FINS A FINALS DE JUNY DEL 2003 !
www.museupicasso.bcn.es

TRIXI TOUR Potser haureu vist uns vehicles molt estranys i pintats de morat per
la zona de l’Hotel Arts o bé per Colom. Es tracta d’un nou servei de transport que
consisteix en un tricicle amb conductor que funciona com un taxi i que et permet
passejar pel front marítim de Barcelona. Els horaris són de 11 a 20 hores i costa
aprox 10€ mitja hora i 18€ una hora per a dos adults. Més informació a:
www.trixi.info
S’afegeixen a la BIBLIOTECA del centre de formació els següents dossiers:
-

VISITA BOTÀNICA A MONTJUIC, es tracta d’un dossier amb la descripció
i fotos d’alguns dels arbres que hi podem trobar.

-

ANTONI TÀPIES, com a resultat d’una conferència sobre l’artista hem
elaborat un dossier on també hi apareixen algunes de les obres que
s’esmenten en la seva evolució artística.

-

AMPLIACIÓ SAGRADA FAMILIA, es l’ampliació del dossier preexistent
amb les informacions facilitades per la mateixa SF en les accions formatives
d’aquest any 2003.

DURANT TOT EL MES D’AGOST EL CENTRE DE FORMACIÓ
ROMANDRA TANCAT
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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