DANSA
SANT JORDI, 23 d'abril
Aquest Sant Jordi i amb motiu de les obres que
s’estan realitzant a la plaça Sant Francesc no us podem
oferir l’habitual espectacle de dansa. Però us convidem
a gaudir de l’actuació del grup lleidatà de ball de bastons
Els Bastoners del Pla de l’Aigua. Us esperem a partir
de les 19.30 h a la cruïlla del carrer Cavallers amb
Blondel.
Vegeu també l’apartat d’informació general i del
Banc del Temps. Hi sou tots convidats!
Tal i com us vam anunciar al darrer bull, la secció de
Dansa us torna a convocar per ballar cada setmana. Ens
trobem tots els dimecres des de les 21 fins a les 22.30
h al gimnàs de l’Ateneu.
Ballarem i aprendrem danses tradicionals catalanes
i d’altres països. Us hi esperem!

MODELISME FERROVIARI
Un grup de socis i sòcies estem interessats en
formar una nova secció per desenvolupar aquesta
activitat i compartir la nostra passió en la confecció de
mòduls.
Si us hi voleu afegir demaneu més informació a la
secretaria de l’Ateneu. Activitat oberta a tothom! Us
convidem a participar-hi.

EDUCACIÓ FÍSICA
Us proposem el diumenge 26 d’abril de 2009
l’assistència a la caminada popular que es realitzarà
dins la Mitja Marató de Balàfia, La Mitja més
Saludable.
Punt de trobada: davant del Centre Cívic de Balàfia
(carrer Penedès).

IOGA DE POLARITAT

Us recordem els dies que resten de Ioga de Polaritat
adult + infant:
Dissabtes 21 de març, 25 d’abril i 30 de maig.

LA NOSTRA SECCIÓ SURT DE
VISITA CULTURAL

Com ja hem fet els últims cursos us convidem a

acompanyar-nos de visita cultural a:

El Palau de la Diputació de Lleida
Data: 21 d’abril (17 h)
Hora i lloc de sortida: Ateneu, a les 16.30 h

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (18 h)
Data: 28 d’abril
Hora i lloc de sortida: Ateneu, a les 17.30 h
Per fer la inscripció contacteu directament amb les
monitores del gimnàs. Com sempre us hi esperem a tots
i totes.
Es prega puntualitat!

BANC DEL TEMPS
CONVERSES EN FRANCÈS

Ens trobarem els dimarts 14 i 28 d'abril, de 19 a 20 h,
a l'aula Glòria Roig.

CONVERSES EN ANGLÈS

Ens trobarem els dimecres 15 i 29 d'abril, a partir de les
19.30 h, a la cafeteria de l'Ateneu.

CONVERSES EN ITALIÀ
Ens trobarem el dimarts 21 d'abril, de 19 a 20 h, a la
cafeteria de l'Ateneu.

TALLER D'AUTOESTIMA
I CREIXEMENT PERSONAL
Dilluns 20 d'abril, de 19 a 20 h, a la sala Nausica.

NOVETAT

Què fas per afrontar la crisi? Aporta les teves idees
per escrit. Les compartirem i en farem un recull per
publicar-les a la revista Ressò. Vine el dia 21 d'abril a
les 19 h a la cafeteria de l'Ateneu i parlarem.

Especial diada de SANT JORDI

Al igual que durant el Sant Jordi de 2008, en que vam
encetar aquesta iniciativa, el Banc del Temps us torna
a convidar a intercanviar llibres.
Veniu a la parada de l’Ateneu (cruïlla del carrer
Cavallers amb Blondel) i porteu un llibre. Allí podreu
triar-ne un altre entre els que socis i simpatitzants
hagin dipositat.
Adheriu-vos a la festa, per Sant Jordi: un llibre i una
rosa!

BIBLIOTECA
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT
Una màquina d'espavilar ocells de nit,

de Jordi Lara.

Us recomanem la lectura d’aquesta obra que
comentarem el dijous 30 d’abril. Comptarem, com ja és
habitual, amb la presència del Salvador Escudé.

CONTACONTES
Aquest mes esteu convidats a gaudir dels contes amb
l’Olga Fuentes.
Dissabte 25 d’abril. Hora: des de les 11 fins a les 12 h
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu Popular de Ponent

LLIBRES RECOMANATS aquest mes
i que trobareu a la biblioteca
Les veus del Panamo (Jaume Cabré) Edicions Proa
Camí de Sirga (Jesús Moncada)
Geografia Impúdica (Vidal Vidal) Edit. Empúries

ESCOLTISME
A l’Alosa estem buscant nous Caps!
Si tens més de 17 anys i ets o vols ser monitor/a de
temps de lleure t’estem buscant a tu!
Ah! i si vols venir a fer les pràctiques del curs de
monitors, no t’ho pensis més! Vine!
Com trobar-nos?
Tel. de contacte: 669 67 20 08 (Gemma)
Dissabtes de 16.30 a 18.30 a l’Ateneu

EXCURSIONISME
MNAC (Museu Nacional d'Art de
Catalunya) Exposició Sorolla
Dissabte, 25 d'abril
El Museu d’Art de Catalunya acull l’exposició de
Sorolla. Visió d’Espanya. Col·lecció de la Hispànic
Society of Amèrica. Aquesta mostra, de 14 pannells que,
fins ara només s’ha pogut veure a València, Sevilla,
Màlaga i Bilbao, és la primera vegada que surt fora del
seu lloc original.
Hem pogut aconseguir visites guiades per a 4 grups

HUMANITATS
TALLER DE LLENGUATGE RUS

Amb motiu del viatge que organitza la secció
d’Excursionisme a Rússia, us oferim un taller d’iniciació
al rus: introducció a l’alfabet ciríl·lic, paraules i frases
d’ús freqüent, etc.
Durada: 20 h Dates : del 17 d’abril al 26 de juny
Horari: divendres de 20 a 22 h (si convé també el
farem dissabtes d’11 a 13 h)
Professora d’origen rus: Iryna
Inscripció: fins al 14 d’abril a secretaria (places
limitades als socis).
Preu: 20 €

DIÀLEGS DEL DILLUNS

Estat actual i evolució dels cabals del riu Segre
al seu pas per Lleida.
Comptarem amb l’assistència de Josep Carles Balasch,
hidròleg i professor del Departament de Medi Ambient
i Ciències del Sòl de la UdL
Tothom hi és convidat a participar.
Dia: dilluns, 20 d’abril Hora: 20 h
Lloc: sala Nausica

FESTES POPULARS
Estem enllestint la carrossa que lluirem per la festa
major de maig i que esperem us agradi. Si hi voleu
participar encara hi ha places. Animeu-vos-hi!
Ens trobareu els dissabtes des de 2/4 de 6 de la tarda
al magatzem del davant de l’Ateneu.

MÚSICA
DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU
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Segon Cicle

25 d'abril

Concert de música de cambra
QUARTET PROMENADE
Xavier Pomerol, flauta travessera
Imma Guàrdi, violí
Ramon Aragall, fagot
Marta Farrés, piano
Horari: 20 h. Lloc: sala Nausica. Entrada gratuïta!

CONCERT CONTRA LA FAM

La Coral Xiroia participarà en el concert de MANS
UNIDES per captar fons.
Data: dissabte 25 d’abril.
Lloc: Església de Santa Tereseta
Hora: 19.30 h

INFORMACIÓ GENERAL

Butlletí informatiu núm. 4 l'Ateneu 2009

de 25 persones pel dissabte 25 d’abril a partir de les
14.30 h. Dinarem al Museu abans de les visites i tornarem
a mitja tarda.
Si voleu participar d’aquesta visita a l’exposició del
MNAC:
 Telefoneu al 973 244 704 (cafeteria de l’Ateneu) el
dimarts 7 d’abril, de 10 a 12 h del matí.
 També podeu fer-ho a partir del mateix dia, totes les
tardes de 18.30 a 21 h al 973 247 172 (secretaria) i
també per correu electrònic a l’adreça
excursionisme@ateneulleida.cat
 La venda dels tiquets es farà els dies 14 i 15 d’abril
(dimarts i dimecres) de 19.30 a 21 h
A partir d’ara podeu contactar amb nosaltres a
través del correu electrònic de la Secció:
excursionisme@ateneulleida.cat

DIADA DE SANT JORDI

Com cada any esperem la vostra visita a la paradeta
de l’Ateneu en aquest dia tan assenyalat. Però, atenció,
tal com us anunciem en l’apartat de Dansa, degut al mal
estat en que es troba la plaça Sant Francesc i les obres
que s’hi estan duent a terme, en aquesta ocasió ens
trobareu a la cruïlla entre el carrer Cavallers i Blondel
(davant de l’antic Montepio).
Consulteu també l’apartat del Banc del Temps per
participar en l’intercanvi de llibres.
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