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FESTES POPULARS
21 de febrer: RUA CARNAVALESCA

La carrossa pel Carnestoltes ja és a punt. El
dissabte 21 de febrer la lluirem per tota la
ciutat amb moltes ganes de gresca acompanyats
del grup de socis, sòcies i simpatitzants que ens
vulguin acompanyar (vegeu l’apartat d’Arts
Plàstiques).
Us recordem que també hem començat a
preparar la carrossa per a la festa major del
maig i convidem a tothom que hi vulgui participar
a que s’afegeixi a la secció.
Ens trobem els dissabtes a 2/4 de 6 de la tarda,
al carrer Pau Claris, 9 (magatzem).

ARTS PLÀSTIQUES
Taller de disfresses i complements

dimecres 4, 11 i 18 de febrer, a les 19 h
(espai polivalent gimnàs de l’Ateneu)
Pels que vàreu assistir a la primera sessió del
gener i ja teniu la roba continuarem amb la
confecció de la disfressa. Pels que no, encara hi
sou a temps a animar-vos i a enllestir la
disfressa abans del dia de la rua. No hi falteu!

HUMANITATS
DIÀLEGS DEL DILLUNS
PER A QUÈ VOLEM L'ESCOLA ?
En aquesta ocasió comptarem amb la presència
de l' Anna Gené.

Ja sabeu que aquesta activitat és oberta a
tothom. Us hi esperem per saber què n’opineu!
Dia: dilluns, 16 de febrer
Hora: 20.00 h
Lloc: sala Nausica

IMATGES D’ARREU DEL MÓN 2009
Dijous, 5 de febrer
Grans espais de l’Àfrica austral.
Viatge fotogràfic que ens traslladarà als
increïbles paratges del sud d’aquest continent.
Maria del Valle Peña
Miquel Àngel Roquet
Miquel Roquet Peña
Dijous, 12 de febrer
Nord de l’Índia i el Nepal
Un món desconegut ple de colors, olors i formes
inimaginables que sorprenen i corprenen el
visitant.
Josep Maria Miró
Maria Josefa Porqueres
Dijous, 19 de febrer
Egipte, un regal del Nil
Jordi Roma Farrà
Anna M. Lacasa Falcó
Una visita a paisatges d’història, llegendes i
temples impressionants.
Dijous, 26 de febrer
Restes de fortificacions de la guerra civil en
les terres de Lleida.
Josep Ramon Camí

Un recull fotogràfic de la construcció d’algunes
obres per fer front a l’ocupació de l’exèrcit
franquista.
Totes les projeccions tindran lloc a la sala
Nausica, a les 20 h.

Entrada lliure!

MÚSICA
DISSABTES, MÚSICA A L’ATENEU
Temporada 2008-2009
Segon cicle
Febrer, 7
Recital de lieder de Robert i Clara
Schumann
Aïda Raurell, soprano
Marcos Fernández, piano
Febrer, 21
Recital de guitarra
DUO PIRINEOS
Philippe Villa, guitarra
Carles Pons, guitarra
Febrer, 28
Recital de piano
Pau Elias, piano
Lloc: sala Nausica
Hora: 20.00
Entrada lliure!

BIBLIOTECA
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT
Moments estel·lars de la humanitat, de
Stefan Zwig
Ed. El Acantilado
Podeu venir a comentar-lo a la biblioteca de
l’Ateneu. Moderarà les participacions el Salvador
Escudé.
Dia: dijous 26 de febrer
Hora: 20.00 h

CONTES PER A LA QUITXALLA

Aquest cop comptarem per aquesta activitat amb
la col·laboració de la Teresa Ribes.
Tots hi sou convidats!
Dia: dissabte 28 de febrer
Hora: 11.00 h
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu Popular de Ponent

Llibres recomanats aquest mes i que
trobareu a la biblioteca
Els homes que no estimaven les dones
(Stieg Larsson, Ed. Columna) Novetat

El somni més dolç (Doris Lessing, Ed. La
Magrana)

Per les valls on es pon el sol (Pep Coll, Ed.
El Balancí)

EDUCACIÓ FÍSICA
Com sabeu, el primer i el tercer dijous de cada
mes, ens en anem a caminar per Lleida. Voleu
venir?
L’horari és de 6 a 7 de la tarda i el lloc de
trobada i de sortida davant de la porta de
l’Ateneu. Us hi esperem a tots!
Aprofitem també per recordar-vos els dies de
Ioga de Polaritat adult + infant són:
31 de gener, 28 de febrer, 21 de març, 25 d’abril
i 30 de maig.

EXCURSIONISME
Estiu 2009 - Rússia

El viatge a Rússia ja és una realitat. Els dies del
19 al 26 de juliol viatjarem 2 grups.
Per atendre les consultes i suggeriments sobre
aquest viatge estarem a la vostra disposició
durant tot el mes de febrer, els dimarts i els
dimecres de 18 a 20 h.

Baix Llobregat i Teatre Musical
dissabtes 14 i 21 de març

Us proposem visitar el Parc Arqueològic Mines
de Gavà. Hi trobem les mines més antigues
d’Europa i les úniques dedicades a l’extracció de
la variscita. A la tarda a Barcelona, La Bella y la
Béstia, el musical que des de feia dies tothom
esperava.

Els que hi estigueu interessats:
• Telefoneu al 973 244 704 (cafeteria de
l’Ateneu) el dimarts, 10 de febrer, de 10 a 12
h del matí. Podreu reservar fins a 3 places
per trucada.
• També podeu fer-ho a partir del mateix dia,
totes les tardes de 18:30 a 21.00 h al 973
247 172 (secretaria)
• La venda dels tiquets es farà els dies 17 i 18
de febrer, dimarts i dimecres, de 19.30 a
21.00 h
Altres excursions:
Pont de l’1 de maig
Per aquesta ocasió estem preparant una
escapada a Cuenca, a la ciutat encantada, el
naixement del riu Cuervo, etc.
En el proper Bull bull us donarem més informació.

BANC DEL TEMPS
CONVERSES EN CATALÀ (Novetat)
Dies: dilluns 9 i 23 de febrer
Horari: de 18 a 19 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu
CONVERSES EN FRANCÈS
Dies: dimarts 10 i 24 de febrer
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: aula Glòria Roig

CONVERSES EN ANGLÈS
Dies: dimecres 11 i 25 de febrer
Horari: de 20 a 21 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu
CONVERSES EN ITALIÀ
Dies: dimarts 3 i 17de febrer
Horari: de 19.30 a 20.30h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu
TALLER D’AUTOESTIMA I CREIXEMENT
PERSONAL
Dies: dilluns 9 i 23 de febrer.
Horari: de 19 a 20 h.
Lloc: sala Nausica

OFERIMENTS
Una sòcia del BdT s’ofereix per tenir cura de
persones grans. Si hi estàs interessat/da deixa
les teves dades a la secretaria de l’Ateneu i es
posaran en contacte amb tu.
Unes sòcies del BdT continuen oferint ensenyar
jocs de cartes. Tots els dimarts del febrer des
de les 19.30 fins a les 20.30 h

INFORMACIÓ GENERAL
Tresoreria

Durant el mes de febrer rebreu la domiciliació
del rebut corresponent a la quota de l'any 2009.
De conformitat amb l'acord pres en Assemblea,
s'incrementa la quota de soci, amb el 2.4% de
l'IPC interanual. La bàsica resta fixada en:

1. QUOTA SOCI GENERAL
44,18 €
2. QUOTA SOCI JUVENIL
22,09 €
( 44,18 x 0,5)
3. QUOTA FAMILIAR 1+1
79,52€
44,18 + (44,18 x 0,8)
4.- QUOTA FAMILIAR 1+2
97,20
44,18 + 2 (44,18 x 0,6)
A la resta de situacions familiars se’ls hi aplica la
quota 4.
Si desitgeu acollir-vos a la quota familiar, ho
podeu sol·licitar per escrit. A la Secretaria hi ha
un imprès normalitzat.
També us recordem que si heu canviat de
domiciliació bancària i/o de domicili, ens
informeu al més aviat possible per evitar retorns
i despeses innecessàries.

