ANNEX

FEBRER 2010
VARIS...

El divendres dia 5 de febrer ens tornarem a reunir 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!

Cicle de concerts NOSTRATS
Cantautors de Ponent
Dilluns, 1 de febrer Lo Pardal Roquer
Camí de l’Esterri
Dilluns, 8 de febrer Xavier Baró
La Catedral de Joglaria
Dilluns, 22 de febrer Meritxell Gené
Inesperadament
Us convidem a gaudir d’aquest nou cicle de concerts
d’autors de les comarques de Lleida.
Entrada lliure. Recordeu, els dilluns.
Lloc: sala Nausica
Hora: 20 h

ACTIVITATS ANY DEL RIU SEGRE
-Durant la segona meitat del febrer podeu visitar
l’exposició al Museu de l’Aigua de Lleida “La memòria
d’un riu: el Segre”.
Activitat organitzada juntament amb d’altres entitats
de la ciutat.
-“Quedem? : el Segre, un riu d’experiències”
Diumenge 28 de febrer
Organitza: Ateneu Popular de Ponent i col·laboren
Òmnium Cultural i Associació Magrebeida.

INFORMACIÓ GENERAL
Us convidem a freqüentar la pàgina web de l’Ateneu:
www.ateneulleida.cat
Hi podeu trobar totes les activitats i, en cas de canvis
en la programació us n’informarem puntualment.

TRESORERIA
Durant el mes de febrer rebreu la domiciliació del rebut
corresponent a la quota de l’any 2010.
De conformitat amb l’acord pres en Assemblea,
s’incrementa la quota de soci, amb el 0,3% de l’IPC
interanual. La bàsica resta fixada en:

QUOTA SOCI GENERAL :44,32 €

QUOTA SOCI JUVENIL: 22,16 €
( 44,32 € x 0,5)

QUOTA FAMILIAR 1+1: 79,78€
44,32 € +
(44,32 € x 0,8)

QUOTA FAMILIAR 1+2: 97,50€
44,32 € +
2 (44,32 € 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 disposem d’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.

