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EXÀMENS DE GUIA DE TURISME DE CATALUNYA:
La Generalitat ha decidit convocar els exàmens per habilitar nous guies de turisme,
un cop feta la convocatòria oficial a través del DOGC, aquests es realitzaran el
proper mes de Gener de 2005. Molts de vosaltres ja haureu rebut la proposta
formativa que des del nostre Centre es fa per a preparar-los.
Per tal de veure els escenaris reals on es desenvoluparà la professió de guia, s'han
programat una sèrie de sortides força interessants. En algunes d'elles i depenent
sempre de la disponibilitat de places, podreu participar-hi. Us n’informem en
l'apartat Accions Formatives.
Centre de Formació

PROPERES EXPOSICIONS TEMPORALS AL PICASSO
Dues exposicions d'artistes relacionats amb les avantguardes de la primera
meitat del segle XX, Alberto Magnelli i Jean Hélion, són les properes propostes
del Museu Picasso de Barcelona:
Del
28
d'octubre
de
2004
al
6
de
febrer
l'exposició Magnelli, entre el cubisme i el futurisme.

de

2005,

Entre el març i el juny del 2005,
Una retrospectiva de l'artista Jean Hélion (1904 -1987).
Procedent del Museu Picasso d'Antibes l'exposició Magnelli, entre el cubisme i
el futurisme reunirà més de 80 obres entre pintures, escultures, dibuixos i
documents de l'artista Alberto Magnelli (Florència, 1888 - Meudon, 1971),
procedents de col·leccions públiques i privades d'arreu del món, que il·lustren
un període important en la producció d'aquest artista, entre el 1914 i el 1918,
marcat, d'una banda, pel seu contacte amb els futuristes italians i, de l'altra,
per l'inici de la seva relació amb Picasso i amb el cubisme.
Autodidacta, format amb la pintura de Masaccio, Uccello, Giotto o Piero della
Francesca, Magnelli va iniciar els seus contactes amb els cercles futuristes
italians l'any 1913. Un any després, gràcies a la intervenció d'Apollinaire,
coneix Picasso a París. Aquesta trobada marca profundament la seva
trajectòria artística fins a l'any 1918 i el porta a crear una pintura singular,
entre el cubisme i el futurisme, que el va convertir en un dels precursors de
l'art contemporani. La sèrie de les Explosions líriques, que va realitzar l'any
1918, n'és l'exemple més destacat. Magnelli refusava el terme abstracte, i
preferia parlar de la pintura inventada.

FULL INFORMATIU 1

UNIFIQUEM CRITERIS:
No hi ha cap dubte que ens entenen millor quan donem les informacions
referenciades al país d'origen del viatger. Així, serà més correcte dir a un grup
d'americans:
Temperatura mitja d'hivern
Temperatura mitja d'estiu
Temperatura mitja anual
La longitud de la Rambla és de
La Diagonal té
A la nevera del port (INTERFRISA) es
treballa amb temperatures de

55º F
61º F
72º F

En lloc de
13º C
22º C
16º C

1 mile
7.44 miles

1.600 m.
12 Kms.

- 40º F

- 40º C

To Convert ºC to ºF multiply by 1.8 and add 32; to convert kms. to miles x 0,62
Es curiós que a menys quaranta graus s'igualin les temperatures de Farenheit i
Centígrads, fàcil de recordar No ?

EL CASTELL DE MONTJUÏC :
Del 1694 daten les obres que varen convertir la fortificació inicial en un castell. Entre
finals del XVII i els primers anys del XVIII va patir els atacs de les tropes franceses,
després de l’arxiduc Carles i posteriorment del, de tots conegut, Felip V.
L'any 1753 es varen començar les obres per remodelar-lo, obres que van acabar el
1779 i de fet són les que li van donar l'aspecte que conserva a l'actualitat.
Des d’aquest indret el general Espartero va bombardejar la ciutat, era el 1842.
Gràcies a la intervenció del cònsol de França a Barcelona, el Sr. Lesseps (sí, el de la
plaça), la ciutat va salvar molts edificis, doncs el polític va parlar amb el militar i el
va convèncer que no tenia massa sentit destruir la ciutat un cop sufocada la revolta.
És per això que Lesseps té una plaça tan important a Barcelona, i no pas per ser
l'enginyer del canal de Suez i del de Panamà.
Durant la guerra civil es va convertir en la presó on portaven els adeptes a la
República. Acabada la guerra, va ser presó militar.
Com tots sabeu, aquí fou executat el president de la Generalitat de Catalunya Lluís
Companys.
L'estiu del 2002 un grup de teatre escenificava la història del Castell des de la
construcció, per l’enginyer militar Martín Cermeño, fins els nostres dies.
Després de la cessió total del castell a la ciutat (doncs el castell ja estava cedit des
del 1960, però no així el Museu Militar), sembla que volen construir un museu
dedicat a la Pau, Ja veurem.
As real as life itself:
Una vegada, amb un grup d’italians molt catxondos, érem a La Pedrera. El cas és
que els vaig dir que era un edifici de “pianta libera”... es van posar a riure, tot i que
el terme arquitectònic és perfectament correcte. Per què? Doncs perquè als anys
‘60-’70 era el que demanaven els joves respecte a la Marihuana!!!!!
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ACCIONS FORMATIVES
Cal reservar SEMPRE plaça, trucant
93.310.77.78. (Marta), Places limitades !

al

telèfon

del

Centre

IMPERIAL TARRACO en autocar:
Sempre s'aprèn alguna cosa quan sents parlar a un company. Visita centrada en
Tarraco. Passeig i museu arqueològic.
Exclusiva membres: 10€.
DIA

HORA

DS. 23 Octubre 08:45 AM.

LLOC

DURADA

Davant Hard Rock

+ / - 5 Hr.

MNAC a peu:
Visita a les dues col·leccions, Romànic i gòtic
Exclusiva membres: 5€
DIA

HORA

LLOC

DURADA

DS. 30 Octubre

10:00 AM.

Palau Nacional

+ / - 3 Hrs.

PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE:
Amb motiu del 75e aniversari de la seva construcció, ens conviden a visitar-lo, a
prendre una copeta, ells mateixos ens explicaran amb més detall la significació del
pavelló Alemany.
Oberta a tothom: membres gratuïta, no membres 10€.
DIA

HORA

LLOC

DURADA

DV. 05 Novembre

18:00 PM.

Al mateix
Pavelló

+ / - 1Hr.

POBLET I SANTES CREUS en autocar :
La ruta del Císter
Exclusiva membres: 10€.
DIA
DS. 06 Novembre

HORA

LLOC

DURADA

08:30 AM.

Davant Hard Rock

+ / - 5 Hrs.
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PANORÀMICA GAUDI en autocar:
Passeig de Gràcia, Batlló i Milà, Park Güell, Sagrada Família (interior)
Exclusiva Membres: 10€.
DIA
DS. 20 Novembre

HORA

LLOC

09:00 AM. Davant Hard Rock

DURADA
+ / - 4 Hrs.

CODORNIU + MONTSERRAT en autocar:
Un clàssic, començarem parlant del món del cava i després cap al santuari. Beure i
veure.
Exclusiva Membres: 10€.
DIA
DS. 11 Desembre

HORA

LLOC

09:00 AM. Davant Hard Rock

DURADA
+ / - 5 Hrs.

GIRONA + Dalí en autocar :
Un altre clàssic
Exclusiva membres: 15€. (dinar no inclòs)
DIA
DS. 18 Desembre

HORA

LLOC

08:30 AM. Davant Hard Rock

DURADA
+ / - 8 Hrs.

LÍNIA 9 :

CONGRÉS DE TURISME
DE CATALUNYA
Si voleu veure les aportacions que
s'han fet al fòrum virtual del Congrés
de Turisme de Catalunya -del que us
informaven en el número anterior-,
podeu visitar la pàgina Web

El trajecte més llarg en metro de tota
Europa es trobarà a Barcelona a partir del
2007 (Dios mediante), amb la inauguració
de la línia 9, que tindrà 43 Km de
recorregut i 46 estacions de punta a punta
de l'àrea metropolitana.

www.congresturisme.com .

Si algú de vosaltres no desitja rebre aquest Full informatiu, si us plau feu-nos-ho
saber al telèfon 933107778 o bé enviant-nos un E-Mail al centredeformacio@bgb.es,
gràcies.
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