ARTS PLÀSTIQUES
Exposició de Casimir Jover
Durant tot el desembre podreu observar un recull de
fotografies sobre els treballs de reconstrucció de la
Col·legiata d’Àger.
Producció a càrrec del Josep M. Rexach.
Lloc: sala polivalent (cafeteria de l’Ateneu)
Horari: de 17 a 21 h

BANC DEL TEMPS
Converses en francès

Dies: dimarts 1 i 15 desembre
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: aula Glòria Roig

Converses en anglès

Dia: dimecres 16 de desembre
Horari: a partir de les 19.30 h
Lloc: sala de juntes

Taller d’autoestima i creixement personal
Dia: dilluns 14 de desembre
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: sala Nausica.

Una sòcia del banc del temps s’ofereix a guardar els nens
mentre els papes fan les compres.

Taller de manualitats

El BdT us ofereix passar una estona lúdica al taller de
manualitats per preparar uns regals senzills, pràctics,
econòmics i bonics per aquestes dates del proper Nadal.
Data: dimarts 15 de desembre
Hora: 19 h

BIBLIOTECA
mes i que trobareu a la biblioteca

NOVETATS

- Olor de colònia, Sílvia Alcántara
- El violí d’Auschwitz, Maria Àngels Anglada
- El respirar del dies, Josep Maria Esquirol

ESCOLTISME
AGRUPAMENT ESCOLTA ALOSA!
Les inscripcions per formar part de l’agrupament no
estan tancades.
Vols venir al Cau els dissabtes per la tarda de 16.30 a
18.30 i passar-t’ho super bé?
Si tens entre 8 i 17 anys encara hi ets a temps.
Són 30€ per nen/nena i curs!
Pots passar per la secretaria de l’Ateneu o venir
directament dissabte a la tarda al Cau.
Tens entre 17 i 25 anys?
T’agradaria fer de Cap, és a dir, educar a nenes i nens
els dissabtes per la tarda?
Vine a informar-te a l’Ateneu!

HUMANITATS

Oferta:

LLIBRES RECOMANATS

natura i amb l’atractiu de que està ambientada al Pallars.
- Màrius Torres, poesies, Màrius Torres. Edicions 62

aquest

- Hotel Europa, Vicenç Villatoro. Una novel·la d’amor i
intriga
- El salvatge dels Pirineus, Pep Coll (Premi Sant Joan
de la Fundació Caixa de Sabadell, 2005) Una història amb
un tema tan actual com és la relació de l’home amb la

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
100&UNA MIRADA
Data: Dijous, 10 de desembre
Hora: 20 h
Lloc: sala Nausica
Anirà a càrrec dels seus autors, el Josep Anton Pérez i
el Sebastià Caus, fotògrafs lleidatans que han realitzar
uns treballs a Etiòpia. Amb les seves fotografies copsen
les mirades de la seva gent.
Aquesta publicació s’emmarca dins de les activitats del
grup de professionals dels àmbits de la fotografia,
l’audiovisual, d’informàtica i la comunicació, Trespertres.

EXERCICIS DE BIOENERGÈTICA
A càrrec de Manel Fortes, psicòleg clínic i psicoterapeuta
en la Anàlisi Bioenergètica.
Si hi esteu interessats encara hi ha places disponibles.
Horari: tots els dimarts, de 19.30 a 20.45 h

DIÀLEGS DEL DILLUNS
Aquest cop parlarem sobre la Grip.
Per introduir-nos en aquest tema comptarem amb
l’assistència de la Cecília Bañeres i de la Toni Ponsoda,
infermeres del centre d’Atenció Primària Eixample.
Data: dilluns, 21 de desembre
Horari: 20 h
Lloc: Sala Nausica
La participació és oberta a tothom que hi estigui
interessat.

EXCURSIONISME
DOCUMENTALS: RÚSSIA i CONCA
Diumenge, 20 de desembre
Us invitem a la projecció dels documentals que ens han
preparat els amics Jordi Roma i Anna Lacasa amb motiu
dels viatges de la darrera temporada.
Hora: 18 h
Lloc: sala Nausica
L’entrada és gratuïta. Brindarem amb una copa de cava
i uns torronets per felicitar-nos les festes de Nadal.

PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC
Si encara no ho heu fet, podeu apuntar-vos a la visita al
Centre d’Observació de l’Univers que farem el matí del
mateix dia 20. Dinarem al restaurant el Doll a la Baronia
de St. Oïsme.
Per a més informació telefoneu a l’Ateneu o feu un correu
electrònic a: excursionisme@ateneulleida.cat

MÚSICA
CONCERT DE NADAL
El dissabte 19 de desembre esteu tots convidats al
Concert de Nadal de l’Ateneu. Hi actuaran conjuntament
la coral Xiroia amb la coral Vallfogonina de Vallfogona
de Balaguer.
Lloc: Església Santa Maria Magdalena
Hora: 20.45 h
Us hi esperem!

AULA DE MÚSICA
L’aula de música farà el dimecres 16 la seva audició
trimestral dedicada al Nadal (és un acte pels alumnes).

Nou horari d’assaigs: dimarts, des de les 20.45 i fins a
les 22.30
La direcció és a càrrec de Ramon Vilar i Herms, llicenciat
en Filosofia, professor de Música, expert en Cant
Gregorià. director del Cor Blanquerna i la Coral Preludi
i tècnic de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Recordem que el cor SCHOLA CANTORUM DE LLEIDA
és obert a tothom que estigui interessat a participarhi.

VARIS...
Divendres dia 11 de desembre i per primer cop en la
història de la humanitat ens reunirem els cantadors de
Ponent al voltant d’una taula, al nostre Ateneu Popular.
Si vols venir a cantar o tocar, només cal que portis la
veu, l’instrument i alguna cosa per menjar i compartir. I
d’aquest sopar comú en sortiran les forces per cantar
tot allò que vagi brollant de cadascú i de tots plegats!

DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU

Temporada 2009-2010
Desembre, 19:

Primer Cicle

Concert de música de cambra
TRIO NAUTIDA
Anna Puigdemasa, flauta
Fernando Santiago, violoncel
Cristina Alís, piano

Butlletí informatiu núm. 12 l'Ateneu 2009

SCHOLA CANTORUM

Horari: 20 h. Lloc: sala Nausica.
ENTRADA GRATUÏTA!

FESTES POPULARS
TALLER DE DISFRESSES
PEL CARNESTOLTES
Ja està bullint de valent la marmita tot preparant
aquesta festivitat. A tal efecte i per confeccionar les
disfresses ens trobarem tots els dijous fins a la
celebració de la rua del Carnestoltes 2010.
Primeres sessions del taller: els dijous 10 i 17 de
desembre
Horari: 19 h
Lloc: gimnàs de l’Ateneu.
Les persones interessades veniu al més aviat possible a
veure els models proposats i poder encarregar la roba
necessària.
Passades les festes, el taller continuarà el 14 de gener.
A veure si podem muntar una bona comparsa com el passat
Carnestoltes que va tenir un gran èxit.

Ateneu Popular de Ponent
Pau Claris, 10
25008 Lleida.
Telèfon secretaria:
973 24 71 72
Telèfon zona bar:
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