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1 CRA: sí_ 
2 C01: (.. 0.96) e:_ 
3   sí\ 
4   hola\ 
5   bon dia\ 
6 CRA: hola\ 
7   [bon dia\] 
8 C01: [és l’Es]cola d’Idiomes Moderns\ 
9 CRA: digui’m\ 
10   sí\ 
11 C01: (INH) 
12   e:_ 
13   mira\ 
14   jo voldria saber_ 
15   {(DC) qui:n horari tenen els centres d’autoaprenentatge\} 
16 CRA: (.. 0.92) ntx\ 
17   a ve(u)re\ 
18   esperi un momentet_ 
19   sisplau\ 
20 C01: sí\ 
21   gràcies\ 
22   (soroll de passes durant 9 segons) 
23 CRA: a ve(u)re\ 
24   a quin ha d’anar vostè\ 
25 C01: (.. 0.44) 
26   (INH) 
27   do::ncs_ 
28   (.. 0.34) mira\ 
29   depèn:_ 
30   digue-me’ls tots\ 
31 CRA: [1 mira\] 
32 C01: [1 perquè] [2 la v(e)ritat_] 
33 CRA: [2 hi ha un:_] 
34   a econòmiques:_ 
35 C01: sí\ 
36   el d’econòmiques\ 
37   sí\ 
38 CRA: (.. 0.44) e:l d’econòmiques_ 
39   a:nem a veure\ 
40   està obert de dilluns a divendres eh\ 
41   (. 0.28) (INH) 
42   lo que passa_ 
43   que jo l’horari d’econòmiques_ 
44   no el sé\ 
45   ntx\ 
46 C01: (.. 0.78) di[lluns em-- 1] 
47 CRA: [1 si c- --] 
48   [2 se- --] 
49 C01: [2 creu- --] 
50   em-- 
51   em refereixo diguéssim_ 
52   aquesta setmana és especial_ 
53   (. 0.24) [o no\] 
54 CRA: [(INH)] 
55   bueno\ 
56   les classes comencen demà\ 
57   i:_ 
58   els centres_ 
59   e:_ 
60   de: autoprenentatge_ 
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61   comencen demà també eh\ 
62   (.. 0.31) [cuidado\] 
63 C01: [avui] cap\ 
64 CRA: avui no\ 
65   (. 0.16) (INH) 
66   avui fan festa\ 
67   (. 0.20) no comencen fins demà\ 
68   igual que les classes_ 
69   diguem-ne\ 
70 C01: sí\ 
71 CRA: (. 0.29) m::/ 
72   (. 0.26) allavonses_ 
73   sé que aquest està obert tot el dia_ 
74   (. 0.25) i::_ 
75   bueno\ 
76   después té el de Vall Hebron_ 
77 C01: sí\ 
78 CRA: (. 0.27) (INH) 
79   clar\ 
80   que el de Vall Hebron també està obert_ 
81   des de le:s deu i mitja les onze:_ 
82   hasta::_ 
83   (INH) 
84   e:_ 
85   les dugues_ 
86   i: después de quatre_ 
87   em sembla que és hasta: sis i mitja o set eh\ 
88   (INH) 
89   i llavons està: el de: filologia:_ 
90   que aquest està:_ 
91 C01: (.. 0.33) sí\ 
92   [aquest és el--] 
93 CRA: [a la Central\] 
94 C01: (. 0.15) aquest és el que em va millor\ 
95 CRA: el de filologia\ 
96 C01: sí\ 
97 CRA:  (INH) 
98   també està obert de dilluns a divendres\ 
99   lo {(DC) que passa que: no sé:_} 
100   l’horari que tenen allà tampoc eh\ 
101 C01: e:_ 
102   em_ 
103   em pots donar el telèfon_ 
104   d’aquests centres d’autoaprenentatge\ 
105 CRA: [1 (INH) 
106   sí\] 
107 C01: [1 ah\] 
108   esclar_ 
109   que avui està tancat\ 
110 CRA: [2 bueno\ 
111   avui sí\] 
112 C01: [2 clar\ 
113   avui no hi haurà] ningú\ 
114 CRA: p(e)rò de totes maneres_ 
115   si vol trucar demà_ 
116 C01: sí\ 
117 CRA: (. 0.13) és el quatre zero tres_ 
118   (. 0.21) a- -- 
119   cinquanta-dos noranta-nou\ 
120   (INH) 
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121   aq- -- 
122 C01: cinquanta-dos/ 
123 CRA: noranta-nou\ 
124 C01:  aque- -- 
125 CRA:  aquest és el de::_ 
126   [la Central\] 
127 C01: [filologia\] 
128 CRA: de baix\ 
129   (. 0.17) eh/ 
130 C01: [sí\] 
131 CRA: [exacta]ment\ 
132 C01: el de la Central\ 
133 CRA: exactament\ 
134 C01: {(DC) d’a:cord\} 
135   aquest normalment_ 
136   (. 0.14) {(DC) és el que obre més} estona no/ 
137   u-- 
138   és el de la Vall d’Hebron\ 
139   (. 0.22) (INH) 
140   depèn\ 
141   (. 0.13) depèn\ 
142   és v(e)ritat\ 
143 CRA: m:_ 
144   és que depèn una mica de cada puesto\ 
145   jo::_ 
146   claro_ 
147   el de Vall Hebron sí que ho sé\ 
148   p(e)rò:_ 
149   el d’econòmiques per exemple_ 
150   i el de filologia no eh\ 
151 C01: tens el telèfon dels altres també\ 
152 CRA: sí:\ 
153   el de::_ 
154   econòmiques_ 
155   és el quatre zero dos_ 
156 C01: (. 0.21) quatre zero dos_ 
157 CRA: divuit xixanta-u\ 
158 C01: (.. 0.36) divuit xixanta-u\ 
159 CRA: (. 0.22) (INH) 
160   d’acord\ 
161 C01: (. 0.12) i el de Va[ll d’Hebron_] 
162 CRA: {(AC) [i el de] Vall Hebron_} 
163   és quatre zero dos_ 
164   (.. 0.43) deu vint-i-sis\ 
165 C01: deu_ 
166 CRA: (. 0.15) [vint-i-sis\] 
167 C01: [vint-i-sis\] 
168 CRA: si ha de trucar aquí a Vall Hebron_ 
169   ja li dic\ 
170   a partir de les onze eh\ 
171 C01: sí\ 
172 CRA: (. 0.15) i:_ 
173   si ha de trucar doncs als atres_ 
174   jo suposo que allà a les deu ja deuen estar eh\ 
175 C01: (. 0.19) d’acord\ 
176   (. 0.17) i llavors el::_ 
177   (INH) 
178   diguéssim_ 
179   (. 0.15) avui_ 
180   no n’hi ha cap d’obert\ 
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181 CRA: (INH) 
182   no\ 
183   no no\ 
184   ells [1 e:_] 
185 C01: [1 no hi] ha ni horari especial de vacances_ 
186   ni [2 re\] 
187 CRA: [2 no] no no\ 
188 C01: [3 d’a:cord\] 
189 CRA: [3 estan] tancats fins demà eh\ 
190 C01: (. 0.16) {(DC) d’a:cord\ 
191   (INH) 
192   perfe:cte\} 
193   [doncs_] 
194 CRA: [d’acord/] 
195 C01: molt bé\ 
196   doncs_ 
197   moltes gràcies\ 
198 CRA: de res\ 
199   [(a)dé:u\] 
200 C01: {(AC) [(a)déu] bon dia\} 
201 CRA: bon dia\ 


