EXPOSICIÓ: “OLIS A TRES BANDES”
LA PINTURA COM A LLEURE.

Maig 2018
Butlletí informatiu

Obres de: Francesc Rué Cullés, Josep E.
Esquerda Colell i Antoni Cambrodi Cornudella.
Del 2 al 15 de maig de 2018.
Inauguració: dimecres, 2 de maig a les 19 h amb tast
de cava i coca.
Dia i hora: del 2 al 15 de maig de les 16 a les 21 h.
Lloc: sala de la cafeteria.

371

EXPOSICIÓ: “PERSPECTIVES”
de Jordi Botargues.

activitats de maig

L’exposició està dividida en tres parts: una dedicada a
la fotografia, com veig el món i l’entorn. Una altra al dibuix, la línia a través del temps. I per acabar tres obres
d’abstracció que en el seu dia em van donar bastant que
pensar.
Gaudiu de l’exposició tant com jo en fer-la.

Espais per a reunions de socis, entitats, etc.

Sala d’Exposicions.

Biblioteca.

Servei de Cafeteria.

d’Antonio Tabucchi (Pisa 1943- Lisboa 2012).

Sinopsi: Ambientada a la Lisboa de 1938,
en plena època salazarista. Pereira viu ancorat
en el passat. El seu caràcter tímid, sentimental, fonamentalment nostàlgic i, sobretot, el record de la seva
dona morta l’han anat apartant de la realitat. No serà
fins que, a l’agost de 1938, l’amistat amb dos joves
de gran vitalitat farà que recobri el sentit del temps i,
adonant-se dels canvis que s’estan operant a Europa,
prengui consciència del seu lloc en la història.
Dia i hora: dijous, 24 a les 19 h.
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu

LLIBRES INCORPORATS A LA BIBLIOTECA:
Del Museu Diocesà al Museu de Lleida. Formació i legitimitat del seu patrimoni artístic.
Autora: Carmen Berlabé.

cine-

forum

CINEMA: UN MÓN PER GAUDIR
Títol: Les vides de Grace
Títol original: Short Term 12.

Direcció: Destin Cretton. Guió: Destin Cretton.

Lloc: sala de la cafeteria.

Gènere: Drama social. Cinema independent EUA.

B anc del
temps

DEMANDES:
• BIBLIOTECA

La biblioteca busca un/una voluntari per col·
laborar 1 o 2 hores a la setmana. Interessats/
des, contacteu amb l’Ateneu, Punt d’informació, 1r pis.
• CONVERSES EN ANGLÈS, els dilluns 7, 14, 21 i 28 de
19 a 20 h i de 20 a 21 h.

• CONVERSES EN ITALIÀ: els dijous 3, 10, 17, 24 i 31 de
17:30 h a 19 h.

Horaris diversos

Títol: Afirma Pereira

Dia i hora: del 16 al 31 de maig de 2018 de les 16 a
les 21 h.
Inauguració el dimecres 16 de maig a les 19 h.

• CONVERSES EN FRANCÈS, els dimecres 2, 9, 16, 23 i
30 de 19 a 20 h.

Educació física. Gimnàstica de manteniment.

ACTIVITATS DIÀRIES I SERVEIS

Escola de música: llenguatge, instruments i conjunt instrumental.

Solfeig per a adults.

Modelisme ferroviari dissabtes dies 5 i 19
17:00

20:00

converses en italià dies 3, 10, 17, 24 i 31 (Banc del temps)
17:30

17 a 18:30 Hatha ioga

Dj.

Danses i balls folk.
21:00

Horaris diversos Idioma anglès.

Converses en francès 2, 9, 16, 23 i 30 (Banc del temps)
19:00
Dc.

Assaig Coral Xiroia
20:00

17 a 18:30 Hatha ioga

Dt.

Assaig. Schola Cantorum.
21:00

Converses en anglès dies 7, 14, 21 i 28 (Banc del temps)

Taller del dol, dies 7 i 28 (Banc del temps)
19:00

19:00

Dl.

ACTIVITATS SETMANALS

Horaris diversos Idioma anglès

Taula Rodona Proposta de mediació de la UE.
19:00
31 dj.

El llibre que he llegit Afirma Pereira.
19:00
24 dj.

Diàlegs dels dilluns. Tertúlia d’actualitat.
19:00
21 dl.

Sortida fotogràfica Festa de Moros i Cristians.

Caminades Caminada barris Lleida 10 Km.
9:00

16:30

20 dg.

Cine Fòrum Les vides de Grace.
19:00
17 dj.

Exposició Perspectives.
19:00
16 dc.

Schola Cantorum “Concert de Festa Major”

Sortida fotogràfica El correfoc.
19:30

18:30

12 ds.

13 dg.

Dissabtes música a l’Ateneu. Taller de balls en parella.
19:30

Exposició “Oli a tres bandes” La pintura com a lleure.

Recital de poesia Shakespeare: tal és la qüestió.
19:30
4 dv.

5 ds.

DIA

19:00

ACTIVITATS PUNTUALS DE MAIG

www.ateneulleida.cat
2 dc.

Horaris diversos Idioma anglès.

Pau Claris, 10 • 25008 Lleida
973 24 71 72
ateneu@ateneulleida.cat

activitats de maig

Edita Ateneu Popular de Ponent • Imprimeix Arts Gràfiques Bobalà • D.L.: L-744-1986

Nascut a Lleida el 1998, des de petit em vaig interessar pel dibuix. Més endavant l’art va començar a
formar part de la meva vida, sobretot després del batxillerat artístic.

Biblioteca

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

• TALLER DEL DOL, el primer i quart dilluns 7 i 28 de 19
a 20 h.
RECORDEU que les activitats del banc del temps són
gratuïtes per als socis, que l’objectiu del banc és l’intercanvi de coneixements, habilitats, estris... i que podeu
proposar iniciatives.

Any: 2013. Durada: 96 minuts. País: Estats Units.

Sinopsi: Grace (Brie Larson) és una jove que treballa
com a supervisora a Short Term 12, un centre d’acollida
per a adolescents en situació de precarietat. Li agrada
el seu treball i viu entregada a l’atenció de les noies i
nois. Però, al mateix temps, pesa damunt d’ella un passat conflictiu que l’omple d’angoixa. Arran de l’ingrés al
centre d’una noia intel·ligent i inquieta, se n’adona que
no pot seguir eludint els problemes que arrossega des
de la infància.
Dia i hora: dijous, 17 a les 19 h.
Lloc: sala Nausica.

dansa

Després de les ballades del mes d'abril,
tindrem una mica de calma per tot el maig.
Ens continuem veient tots els dimecres de
21 a 22:30 h a la sala polivalent.

Volem donar-vos les gràcies a totes i tots els que heu fet
possible el taller d'iniciació a la nostra dansa, la sardana. Ha estat un èxit.

!

ANUNCIA,T

Contacta amb nosaltres:
ateneu@ateneulleida.cat
973 24 71 72

del
dialegs
dilluns

TERTÚLIA SOBRE L’ACTUALITAT
Tema: LLIURE. Notícies, actualitat...
Dia: dilluns, 21.
Hora: 19 h.
Lloc: sala Nausica.

Últimament, com que coincidim amb els cantadors
de la Paeria, la nostra tertúlia l’escurcem una hora i a
les 20 h anem a cantar per l’alliberament dels presos
polítics.

• GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
• HATHA IOGA
Horaris: dimarts i dijous de 17:00 a 18:30 h.

ESTEM PREPARANT UN NOU GRUP DE HATHA IOGA:

- dimarts i dijous d’11:15 a 12:45 hores i

- dimarts i divendres de 18:30 a 20 hores.
Apunta’t a Informació i gestions al 1r pis de l’Ateneu, i
vine a provar-ho!

CAMINADES
Caminada Barris Lleida 10 km. Diumenge, 20 de maig
Hora de sortida: 9:00 h.
Lloc de sortida i d’arribada: Clot de les Granotes (Pl. de
la Constitució)
Organitza: Ateneu Popular de Ponent, Dona Balàfia i
Amics de la Seu Vella.
Per a més informació: Eulàlia. Tel. 618 92 88 65.

SORTIDA A LA SEU D’URGELL
Us informem d’aquesta sortida per si voleu anar-hi pensant i apuntar-vos i així poder organitzar el desplaçament.
Per a més informació: Eulàlia. Tel. 618 92 88 65.
Dia: dimarts, 5 de juny.

MÀLAGA, PONT DEL 6 AL 9 DE
DESEMBRE
Aprofitarem aquests quatre dies per visitar la
ciutat de Màlaga i altres municipis pròxims que
no ens decebran (Ronda, Mijas, Nerja, Frigiliana).
Podeu consultar el programa amb els detalls del viatge
al web de l’Ateneu.
Reserva de places: (màxim 4 places per correu o trucada) a partir del 14 de maig.
Per correu electrònic a excursionisme@ateneulleida.cat
(sempre confirmem la reserva).
Per telèfon al 682 621 792 (de 16 a 18 h).
Un cop us confirmem la plaça, haureu de fer un pagament parcial màxim el 8 de juny.
Recordatori d’altres sortides amb possibilitat de plaça:
- Tortosa i el Delta de l’Ebre, 2 i 3 de juny.

- La Toscana, juliol 2018: Al torn del 13 al 20 de juliol
és possible que puguem ampliar places. No dubteu
a contactar amb nosaltres al més aviat possible si hi
esteu interessats.
- Maternitat d’Elna, del 12 al 14 d’octubre. Amb aquesta
ruta per municipis de l’Alt Empordà i dels Pirineus
Orientals volem recórrer principalment llocs destacats
per l’exili durant la Guerra Civil i la Segona Guerra
Mundial.

trobareu al blog de la secció, en els terminis detallats.
Per qualsevol dubte, també podeu contactar pel correu:
<ateneuconcursfoto@gmail.com>.
Si voleu gaudir d’una mostra fotogràfica de les sortides,
visiteu el blog de la secció: <http://fotografiaateneupopularponent.blogspot.com.es/>.
Moltes gràcies a tots. Us hi esperem!

Si us confirmem la plaça, haureu de fer un pagament
parcial de 200 €.
Podeu contactar amb nosaltres: per correu electrònic a
<excursionisme@ateneulleida.cat> o per telèfon al 682
621 792 (de 16 a 18 h).
Per saber més sobre aquestes proposes consulteu la pàgina web de l’Ateneu <www.ateneulleida.cat/seccions/
excursionisme> (properes activitats o al blog de la secció) o adreceu-vos al punt d’informació al 1r pis.

fOTOGRAFIA

Ja estem al maig, Lleida amb festes i plena d’esdeveniments, per gaudir-ne fotogràficament us proposem:

El 12 de maig EL CORREFOCS, trobada a les
19:30 h, horari i lloc pendent de confirmar. Com
sempre, si esteu interessats a vindre contesteu el nostre correu i us mantindrem informats dels canvis que
es puguin produir.
Podrem experimentar fotografia de colors, foc, fum, espurnes, intensitats i contrastos de llums canviants.
Donat que durant els correfocs sempre salten guspires,
recomanen protegir els objectius amb algun filtre, és
una bona ocasió per utilitzar els objectius gran angulars
(qui en tingui, no és imprescindible), vestir amb roba
vella de cotó, no portar roba acrílica, si teniu taps per
les orelles millor, si no, porteu una mica de cotó fluix.
I el 20 de maig MOROS I CRISTIANS, trobada a les 16:30 h
a la Seu Vella, porta dels Lleons. Assistirem als preparatius i desfilada de les comparses de moros i cristians,
festa que té els seus antecedents al segle xii.
Una vegada més entre tots escollirem la millor fotografia de l’activitat. Us recordem que cada participant
podrà presentar a concurs fins a tres fotografies, caldrà
enviar-les per correu (ateneuconcursfoto@gmail.com).
Terminis de participació:
El Correfocs: per presentar les fotos abans de les 8 de la
nit del 16/5/2018 i podreu votar-les des de l’endemà fins
a les 8 de la nit del 22/5/2018.

RECITAL DE POESIA
Shakespeare: tal és la qüestió
Grup de recitadors de l’Ateneu Popular de Ponent
Si encara us debateu entre ser i no ser veniu
a compartir l’ahir i l’avui d’un Shakespeare en llengua
catalana i recitat al nostre gust, tot preguntant-nos què
ens està dient en el nostre temps el cèlebre bard anglès.
Dia i hora: divendres, 4 a les 19:30 h.
Lloc: sala Nausica.
Entrada lliure. Us hi esperem!

M odelisme

Aquest mes de maig farem reunió els dissabtes dia 5 i dia 19. Tindrem tallers de decoració, concretament per decorar un dels
mòduls de l'estació de Cervera. També continuarem construint una maqueta a escala N, propietat d'un company de la secció, en la qual farem la instal·
lació de vies, ponts, pendents, etc. A més, seguirem fent
circulació de trens en les maquetes que tenim a l'Ateneu.

ferroviari

Musica

DISSABTES MÚSICA A L’ATENEU
Concert Coral. Cor de Cambra Joliu
Director: Enric Navàs

Dia i hora: dissabte, 5 a les 19:30 h.
Lloc: sala Nausica.

SCHOLA CANTORUM
“Concert de Festa Major”
Schola Cantorum de Lleida i Cor Arsmusica.
Cants medievals i de tots els temps.
Dia i hora: diumenge, 13 a les 18:30 h.
Lloc: nau central de la Seu Vella.
Assaigs de l’Schola: els dilluns de 20:30 a 22:30 h.

CORAL XIROIA

Moros i Cristians: per presentar les fotos abans de les 8 de
la nit del 25/5/2018 i podreu votar-les des de l’endemà
fins a les 8 de la nit del 30/5/2018.

La coral Xiroia fa els seus assaigs setmanals els dimarts
a les 20:00 h.

La fotografia guanyadora de cada sortida tindrà una pàgina al calendari 2019.

CANTADORS DE PONENT

És molt important que col·laboreu votant les fotografies
que més us agradin, les trobareu a: <https://www.facebook.com/groups/1642190919418315/>, també tots
els socis podeu votar per correu electrònic, les fotos les

Els cantadors de ponent són un grup de gent amb ganes
de cantar i compartir una bona estona entre amics i
algunes viandes.
És una activitat oberta a tothom. Només cal cantar i
passar-ho bé.

TAULA RODONA, amb debat obert, dels partits polítics i associacions sobiranistes, sobre el criteri a seguir davant la previsible
proposta de mediació de la UE, consistent
en “la renúncia a la independència a canvi
d’una més àmplia i garantida autonomia”. Cal
preveure i debatre democràticament els escenaris
possibles. Que no ens enganyin!

Taula

rodona

Dia i hora: dijous, 31 a les 19 h.
Lloc: sala Nausica.

trobada

1A TROBADA NACIONAL D’ATENEUS

La Federació d’Ateneus de Catalunya impulsa la
primera Trobada Nacional d’Ateneus, que tindrà
lloc el dissabte, 19 de maig a Figueres. L'objectiu
d'aquesta jornada és crear un espai de trobada entre els
ateneus federats per afavorir la interacció i la cooperació així
com propiciar el debat sobre l’associacionisme cultural, tot
creant un espai d’oci amb activitats ludicofestives.

ateneus

INSCRIPCIONS
Si voleu assistir-hi ho heu de comunicar al punt d'informació de la primera planta de l'Ateneu Popular de
Ponent (ateneu@ateneulleida.cat - 973 247 172).
Termini per fer la inscripció: 2 de maig
Preu per persona: 22 €
Podeu trobar tota la informació a: www.ateneulleida.cat
- www.ateneus.cat

!

LA VEU DEL SOCI

L’Ateneu Popular de Ponent, com a entitat plural que som, volem donar veu a tots els socis.
Tots els socis que vulgueu expressar una opinió, critica o suggeriment, ens podeu enviar un escrit, original i signat, per correu a l’adreça: Ateneu
Popular de Ponent, C. Pau Claris, 10 25008 Lleida
o personalment al punt d’informació del 1r pis.
El vostre correu el penjarem durant un mes al taulell d’anuncis de l’Ateneu, al 2n pis, també anunciarem el tema i l’autor al Bull Bull.
Us animem a participar de la pluralitat de l’Ateneu.

ENTITAT COL·LABORADORA
AGRUPACIÓ ESCOLTA ALOSA

Tens més de 18 anys? T’interessa l’educació en el lleure? Vine com a CAP a l’Agrupament Escolta Alosa. + info:
<aealosa@gmail.com> / <www.aealosa.wordpress.com>.

CAUS DEL MAIG:

5 de maig: CAU.
12 de maig: Festa Major. Activitats durant tota la
Festa Major amb la Sirollada.
19 de maig: CAU (i cau de famílies).
26 de maig: CAU.

CAMPAMENTS D’ESTIU:

Dates: reserveu-vos del 2 al 12 d’agost!
Reunió informativa: 9 de juny (ja podeu anar fent la
llista de preguntes!).

