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centredeformacio@bgb.es

CONGRES INTERNACIONAL
DALÍ SEGLE XXI

LA FORTUNA CRÍTICA D’UN CREADOR
DISSIDENT:
DATES
7,8 I 9 D’OCTUBRE de 10 a 18:30 APROX.
INFORMACIÓ
KRTU

L

www.bcn.es/merce

Portal de Santa Madrona, 6-8
Tel 93 316 27 80
E-mail: dali.cultura@gencat.net

Elena Dimitrievna Diakonova
GALA

www.cultura.gencat.net
INSCRIPCIONS:
(Abans del divendres 3 d’octubre)
Amics dels museus de Catalunya

Fins a finals de Setembre encara
podeu
veure
aquest
recorregut
documental per la vida de la musa dels
surrealistes.
CINEMA CASABLANCA
Passeig de Gràcia, 115
Tel 93 218.43.45

La Rambla 99 (Palau de la virreina)
Tel 93 301 43 79

Metro Diagonal L3, L5

E-mail: amics@amicsdelsmuseus.org

90€ Tarifa completa
45€ Tarifa reduïda

RECORDEU :

FESTES DE LA MERCÈ’2003
Del 19 al 24 de setembre la
ciutat està de FESTA! Escenaris
per tota la ciutat donaran
acollida a les activitats més
variades i, com sempre, als
col·lapses de trànsit!
Per saber-ne més

GENERALITAT DE CATALUNYA

PREU

Setembre 2003

Ni que sigui per a criticar-la amb
coneixement de causa, us pot ser
d’utilitat en aquest proper any dedicat
al genial pintor que sempre deia “SI,
GALA” (en català, escamarlà).

Perhaps you can answer these questions which were asked by clients:
- Where do you get the trolleys for shopping? Això a l’entrada de la Boqueria
- Do you advise me to go to Montserrat, isn’t it dangerous with the volcanoes? ? ?
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ACCIONS FORMATIVES NOVEMBRE 2003:
Cal reservar SEMPRE plaça, trucant al telèfon del Centre
933101315. Places limitades!
AULA BOQUERIA
Visita Guiada pel mercat; Illa del peix, Concessionaris,
especialistes, plaça de les pageses, punt d'informació i llibreria gastronòmica
oberta a tothom: membres gratuïta, no membres 12€.
DIA

HORA

DL 03 NOV.

12:00

LLOC
A la porta principal
del mercat

DURADA
1 Hr.

El mercat de la Boqueria i el club de Chefs de cuina de Catalunya han obert en el
propi mercat, L'aula de gastronomia de la Boqueria, com a centre d'informació i
formació de tot allò relacionat amb el menjar, la cuina i la gastronomia,
contemplant el fet alimentari en conjunt. Es lliurarà un dossier informatiu amb una
mica d'història, etc..
VISITA A LA NOVA SINAGOGA I CALL: Ens donarem una volteta pel barri i per
l'interior de la nova Sinagoga del Carrer Marlet (amb el director de l'associació)
posant una mica al dia, allò que expliquem del Call.
Oberta a tothom: membres gratuïta, no membres 12€
DIA

HORA

DM 11 NOV.

16:00

LLOC
A la porta de la
Catedral

DURADA
2:00 Hrs.

L' entrada en funcionament d'aquesta nova Sinagoga es un bon pretext to Up Date
dades i conceptes sobre la comunitat Jueva de Barcelona.
CONFERENCIA SOBRE VITRALLS: Una guia nostra, la Cristina Mila, s'ha interessat
per el tema dels vitralls i ens donarà a conèixer la informació que ha recopilat.
Oberta a tothom: membres gratuïta, no membres 12€
DIA

HORA

DC. 12 NOV.

19:00

LLOC
Aula Centre de
Formació

DURADA
1:30 Hrs.

Ens pot ser d'utilitat saber com es realitzen, quins son originals, amb quines
tècniques es treballa actualment, pot complementar algunes de les explicacions
que donem als nostres grups.
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VISITA AL CASTELL DE PÚBOL: Una guia de la Fundació Gala-Dalí ens explicarà de
nou el castell, per si tenim que anar-hi en aquest any Dalí que ja comença.
Per tal que tothom tingui llibertat d'horaris pujarem amb cotxes particulars que
coordinarem des de el Centre de Formació. Un cop sapiguem la data, podeu trucar a
la Sílvia per dir-li si teniu cotxe o voleu una plaça (les despeses es repartiran entre
els ocupants de cada vehicle, d'acord amb cada conductor).
CATA DE VINS O CAVES: Portats per la relació de simpatia que ens uneix amb el
grup Codorniu, aquest Novembre organitzarem quelcom d'interessant.
Per el que fa a la concreció de continguts i dates d'aquestes dues activitats
formatives, us les concretarem mes endavant, en el proper Full.

CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA

2004

01
06
09
12
01
24
11
12
01
06
08
25

de Gener
de Gener
d’Abril
d'Abril
de Maig
de Juny
de Setembre
d’Octubre
de Novembre
de Desembre
de Desembre
de Desembre

Cap d’any
Reis
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua
Festa del treball
Sant Joan
Diada Nacional de Catalunya
Festa de la Hispanitat
Tots Sants
Dia de la Constitució
La immaculada
Nadal

BREUS :
Nou fitxatge per al Centre de
Formació:
La persona que us atendrà a partir
d’ara es la Sílvia Cubiló

Durant les festes de la Mercè del 20
al 24 de Setembre al estand
d’ADETCA (PL. Catalunya), trobareu
entrades de teatre amb el 50% de
descompte.

EL 24 DE SETEMBRE JORNADA DE PORTES OBERTES:
CCCB, THYSSEN I MONESTIR, TAPIES, JARDI BOTANIC, BARBIER-MUELLER,
ARQUEOLOGIC, MACBA, M.HISTORIA DE CAT., M.HIST DE LA CIUTAT, MUSEU
DE LA XOCOLATA, DE ZOOLOGIA, DIOCESA, ARTS DECORATIVES, CERAMICA,
GEOLOGIA, ETNOLOGIC, MARES, MARITIM, MNAC, PICASSO I TEXTIL

Si algú de vosaltres no desitja rebre aquest Full informatiu, si us plau feu-nosho saber al telèfon 933101315 o be enviant-nos un E-Mail al
centredeformacio@bgb.es, gràcies.
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