DANSA
SANT JORDI, 23 d'abril

Com cada any, la Secció de Dansa ha preparat per a la
diada de Sant Jordi una ballada-concert.
Aquest cop comptarem amb el grup de música tradicional
«La Sonsoni» que ens farà ballar a partir de les 7 de la
tarda.
De la mà del músic i mestre Josep Lizandra, recordarem
o aprendrem danses de parella i col·lectives. Animeu-vos!
Us esperem a tots!
Dia: 23 d’abril
Hora: 7 de la tarda
Lloc: plaça Sant Francesc
*Vegeu també la informació del Banc del Temps per
intercanviar llibres.

FOTOGRAFIA
TALLER DE RETRAT

Dirigit a usuaris amb càmera tipus reflex o bé compacta,
però amb l’opció de disparar de forma manual.
Durada: 8 hores
Dates: a l’abril, els divendres 9 i 16, de 19.30 a 21.30 i
el dissabte 17, de 9.30 a 13.30 h.
Inscripcions i més informació a Secretaria.

BANC DEL TEMPS
Converses en francès

Dimarts 6 i 20 d’abril, de 19 a 20 h, a l’aula Glòria Roig.

Converses en anglès

Dimecres 21 d’abril, a partir 20 h, a la cafeteria de
l’Ateneu.

Taller d’autoestima i creixement personal

Els dilluns 12 i 26 d’abril
Hora: 19 h
Lloc: a la Sala Nausica (o a la Sala de Juntes si hagués
algun altre acte a la mateixa hora)

L’Ateneu participa a la cursa popular del barri de
Balàfia. Us hi esperem a tots.
Data: diumenge 25 d’abril. Hora: 10 h. Distància : 5 Km
Punt de trobada: davant del Centre Cívic de Balàfia
(carrer Penedès).

IOGA DE POLARITAT
adult + infant

Us recordem els dies d’aquesta activitat fins a finalitzar
el curs.
Dissabtes. 27 de març, 17 d’abril i 29 de maig.
Horari: des de les 9.30 fins a les 11 h

CAMINEM PLEGATS

Us esperem cada dijous a l’Ateneu, a les 18 h, a la porta
del gimnàs.
Hi sou tots convidats.

MÚSICA
DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU

Temporada 2009-2010
10 d'abril:

OFERTES




Taller d’entrenament mental i de memòria. Dies
20 i 27 d’abril, a partir de les 19 h.
Parella lingüística, en català i castellà, per a
persones estrangeres o que vulguin millorar
aquestes llengües.
Us recordem que durant la diada de Sant Jordi
farem, com ja és habitual, intercanvi de llibres
ja llegits a la paradeta de l’Ateneu. No oblideu
el vostre!

DEMANDES



EDUCACIÓ FÍSICA
CURSA DE BALÀFIA

POEMES AL CAPVESPRE

Reserveu-vos els divendres del maig per assistir al cicle.
Us informarem en el proper bull-bull dels autors.
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu
Hora. 19 h

Una sòcia sol·licita en préstec una bossa de mà
en color blanc (o bé rosa) de cerimònia.
Una sòcia demana ajuda per arreglar un llum.

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

L'home és un gran faisà en el món, d'Herta Müller.
Us recomanem la lectura d’aquest obra premiada amb el
Nobel de Literatura, que ha estat traduïda pulcrament
i rigorosament per Ramon Monton (Editorial Bromera).
La comentarem junts amb la presència del Salvador
Escudé.
Data: dijous 8 d’abril

LLIBRES RECOMANATS

aquest

- Triple (Ken Follet) Círculo de Lectores.
- La reina al palau dels corrents d’aire (Stieg
Larsson) Edicions Columna.

- Francina i La Providència (Rosa Fabregat) Pagès
Editors.

Recital de violí i piano
Integral de les Sonates per a violí
i piano de Beethoven (III)
QUARTET PROMENADE
Heriberto Fonseca, violí
Olga Kharitónina, piano
Lloc: sala Nausica
ENTRADA GRATUÏTA!

ARTS PLÀSTIQUES
Durant el mes d’abril podreu veure una exposició de
fotografies dels alumnes de Gràfica publicitària de
l’Escola d’Art Leandre Cristòfol.
Lloc: sala polivalent (espai cafeteria)
Horari: de 17 a 21 h

HUMANITATS

BIBLIOTECA

mes i que trobareu a la biblioteca

Horari: 20 h

Segon Cicle

25 D'ABRIL: L'ATENEU A LA
CONSULTA POPULAR
El 25 d’abril, l’Ateneu serà una de les meses electorals
que acolliran el plebiscit previst a Lleida sobre
l’autodeterminació de Catalunya.
Mariona Lladonosa i Xavier Eritja, portaveus de la
Plataforma Lleida Decideix, informaran sobre la campanya
i de quina manera hi podem participar.
Tu decideixes!!
Dia: divendres, 9 d’abril. Hora: 20 h. Lloc: Sala Nausica

Exposició EL RIU SEGRE:
LA MEMÒRIA D'UN RIU

En el marc de les activitats de l’Any del riu Segre
organitzada per l’agrupació d’entitats Lleida Ambiental,
l’Ateneu Popular de Ponent juntament amb les Associacions
de Veïns de les partides de Grenyana i Butsènit i

Cicle de converses EL PLA DE
CONCA DE L'EBRE I L'AMENAÇA
DEL TRASVASAMENT
Membres de la Plataforma en Defensa de l’Ebre i de
Lleida Ambiental ens parlaran sobre les futures propostes
del plans de Conca de l’Ebre i la seva afectació al riu
Segre.
Dia: dilluns, 12 d’abril. Hora: 20 h. Lloc: Sala Nausica

DIÀLEGS DEL DILLUNS
Quinze anys de la festa de Moros
i Cristians a Lleida
El Jaume Aluja ens passarà un DVD de curta durada
sobre l’evolució d’aquesta Festa a la terra ferma.
Us hi esperem.
Dia: dilluns, 19 d’abril. Hora: 20 h. Lloc: Sala Nausica

Cicle LLEIDATANS I LLEIDATANES DE DINS I DE FORA

Aquest cicle vol recollir les diferents visions de la
ciutat i la societat de Lleida des de l’experiència i la
mirada de ciutadans reconeguts i compromesos.
22 d’abril – Mercè Rivadulla Gràcia, advocada, professora
i política
29 d’abril – Teresa Capell, Titular de la Universitat de
Lleida, Producció Vegetal i Ciència Forestal

EXCURSIONISME
CASTELLÓ i MORELLA
30 d'abril a 2 de maig

El proper 1 de maig no hi haurà pont, però us proposem
demanar festa el divendres per fer una escapada a
Castelló de la Plana, Sagunt, la Vall d’Uixó i Morella.
Trobareu més informació a la WEB de l’Ateneu
www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme
Per apuntar-vos telefoneu a l'Ateneu, tel. 973247172

També podeu fer-ho per correu electrònic:
excursionisme@ateneulleida.cat
La venda de tiquets la farem els dies 13 i 14 d’abril de
19.00 a les 21.00 h.

ALEMANYA
de l'11 al 18 i del 18 al 25 de juliol

Tota la informació a:
www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme
Podeu fer la vostra reserva per c.e.:
excursionisme@ateneulleida.cat i al tel. 973 247 172.

FESTES POPULARS
Si voleu sortir en la carrossa que lluirem per la festa
major de maig encara sou a temps d’apuntar-vos-hi.
Ens trobareu els dissabtes des de 2/4 de 6 de la tarda
al magatzem del davant de l’Ateneu.
Per a més informació dirigiu-vos a Secretaria.

VARIS

Butlletí informatiu núm. 4 l'Ateneu 2010

l’Associació d’Amics de la Natura el Xop presenta a la
seu del Museu de l’Aigua (campament de la Canadiense, la
Bordeta) l’exposició “El riu Segre: la memòria d’un riu”.
Aquesta exposició és un recull etnogràfic que vol
recuperar la relació que històricament hi ha hagut entre
el nostre riu i la pròpia ciutat.
Us sorprendrà!! No us la perdeu!
Restarà al Museu fins el dia 11 d’abril.

El divendres 9 d’abril La Foguera i els cantadors de
Ponent ens tornem a trobar al voltant d’una taula, a
l’espai de la cafeteria.
Si voleu participar-hi, només cal que porteu la veu, algun
instrument si podeu i alguna cosa per menjar i compartir
(els coberts també, si us plau)
Farem un escalfament musical per conèixer cançons
tradicionals i després del sopar les cantarem plegats.
Us recomanem confirmar l’assistència a:
lagranfoguera@gmail.com o ateneu@ateneulleida.cat

Ateneu Popular de Ponent
Pau Claris, 10
25008 Lleida.
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