FESTES POPULARS
Us informem que ja està en marxa l’operació comparsa
de Carnestoltes. Us emplacem a tots i totes, grans i
petits, a afegir-vos-hi.
Per tal de preparar la disfressa i la nostra participació
a la rua del Carnestoltes 2011 ens trobarem els dimecres
2, 9, 16 i el 23, si cal.
La disfressa d’aquest any és senzilla, vistosa i molt
econòmica.
Lloc i hora: local del davant de l’Ateneu (sala polivalent
del gimnàs), a partir de les 20 h
No hi falteu. Quan més sérem, millor ens ho passarem!

ARTS PLÀSTIQUES

EXPOSICIÓ D'OLIS
DE MARIA CARME SANJOSÉ
Lloc: sala polivalent de l’espai de la cafeteria
Dies: mes de febrer
Horari: de 16 a 21 h

ESCOLTISME

AGRUPAMENT ESCOLTA ALOSA!
El dissabte dia 5 de febrer reprenem l’activitat del cau.
No hi falteu!

HUMANITATS

DIÀLEGS DEL DILLUNS
Creus que el sindicalisme actual és una eina adequada
per a la defensa dels treballadors?
En parlarem el dilluns 21 de febrer i t’hi esperem per
saber què n’opines!
Hora: 20 h
Lloc: sala Nausica

IMATGES D'ARREU DEL MÓN
2011. Tots els dijous de febrer
3 de febrer: Alemanya romàntica. Per Jordi Roma i Anna
Lacasa
10 de febrer: El Kilimanjaro, la muntanya d’Àfrica. Per
G. Esteve, M. Ciutat i L. Huguet, del Centre Excursionista de Lleida
17 de febrer: Llum i colors: Turquia en bicicleta. Per
Juanjo Garra.

24 de febrer: Cap al sostre d’Europa. Per Elbrús Team
del Centre Excursionista de Lleida.
Lloc i hora : Sala Nausica, a les 20 h
No hi falteu. Entrada lliure!

BIBLIOTECA

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

Pa negre, d’Emili Teixidor (Editorial Columna)
No falteu a la convocatòria d’aquest mes per comentar
aquesta obra inspiradora de la película amb el mateix
títol.
Dia i hora: dijous 24 de febrer, a les 19 h
Lloc: biblioteca de l’Ateneu

LLIBRES RECOMANATS aquest
mes i que trobareu a la biblioteca

Mira’m als ulls, de Sílvia Soler (Editorial Columna. Premi
Fiter i Rossell 2003)
El turó de les Forques, de Rosa Fabregat (Editorial
Pòrtic, Col·leció el brot).
Un millon de muertos, de José Maria Gironella (Círculo
de Lectores)

EXCURSIONISME

CENTRE D'OBSERVACIÓ DE
L'UNIVERS. Dissabte, 26 de febrer

Sortida d’una tarda-vespre per visitar el Monestir de
les Avellanes i, de nit, el Centre d’Observació del
Montsec, a Àger. Es soparà a Àger mateix desprès de
l’activitat.
Reserva de places:
Per telèfon, al 973 247 172, el dimarts 8 de febrer, de
10 a 12 h, i totes les tardes a partir d’aquesta data.
CE a excursionisme@ateneulleida.cat fins al 7 de febrer
Venda dels tiquets: 16 i 17 de febrer (dimecres i dijous),
de 19.30 a 21 h

CASTELLS DE GAIÀ
Dissabte, 26 de març

D’aquesta sortida rebreu informació al proper bull.

EL MOLINO (Barcelona)
Dissabte, 9 d'abril

Us proposem gaudir de “Made in paral·lel” al nou Molino.
Sortirem a les 5 de la tarda per assistir únicament a
l’espectacle a les 21.30.

Reserva de places:
Per telèfon, al 973 247 172, el dimarts 15 de febrer, de
10 a 12 h i totes les tardes a partir d’aquesta data.
CE a excursionisme@ateneulleida.cat fins al 14 de
febrer.
Venda dels tiquets: 1 i 2 de març (dimarts i dimecres), de
19.30 a 21 h
Nota: Les reserves d’autocar són de fins a tres places
per trucada o correu electrònic (CE).

ESTIU 2011 - CROÀCIA
Presentació d’aquest viatge (dates, ruta, preus, etc.) i
fitxa de persones interessades: Dia: 23 de febrer
(dimecres). Hora i lloc: 20 h, a la Sala Nausica
Altres excursions previstes durant el 2011

El Ripollès, de l’11 al 13 de juny

El Romànic de Palència, del 29 de setembre al 2
d’octubre

Egipte, del 3 a l’11 de desembre
Convé que ens indiqueu, preferiblement per correu
electrònic, si teniu interès en aquestes propostes per
confirmar de tirar-les endavant. Us hi esperem!
Gràcies per la vostra col·laboració.
Per a més informació podeu consultar:
www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme

DANSA
La secció de dansa seguim amb les ballades dels dimecres,
de 21 a 22.30 h, al gimnàs de l’Ateneu i us recordem que
són obertes a tothom. No cal inscripció prèvia.
Aprofitem aquest espai per fer ressò de les ballades
“Divendres a la Plaça del Rei” de Barcelona. Són ja 25
anys que es fan i fomenten la música i les danses
tradicionals. Per una denúncia dels veïns de la zona estan
passant per un mal moment i demanen suport per continuar la seva activitat. Si els hi voleu donar teniu els
fulls de signatures a la secretaria de l’Ateneu.

EDUCACIÓ FÍSICA
IOGA DE POLARITAT
Adult + Infant

ATENCIÓ: canvi de data de la sessió del febrer. Es farà
el dissabte 26 enlloc del 19 com us haviem anunciat.
Aprofitem també per recordar-vos la resta dels dies
fins a finalitzar el curs:
19 de març, 16 d’abril i 28 de maig

Converses en francès

Dies: dimecres 9 i 23 de febrer
Horari: de 19.30 a 20.30 h Lloc: aula Glòria Roig

Converses en anglès

Dies: dilluns 7 i 21 de febrer
Horari: de 20 a 21 h Lloc: cafeteria de l’Ateneu

Taller d'autoestima i creixement personal
Dies: dilluns 7 i 21 de febrer
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: sala Nausica

Demandes

Us convidem a cooperar, encara que sigui ocasionalment,
en l’organització del Banc del Temps. Us esperem els
dimarts a partir de les 7 del vespre.

Oferiment

Utilitzeu el Facebook de l’Ateneu per fer les vostres
demandes i ofertes del Banc del Temps o per posar-vos
al dia de les activitats.

MÚSICA






QUOTA SOCI GENERAL: 46,09 €
QUOTA SOCI JUVENIL: 23,05 €
( 46,09 € x 0,5)
QUOTA FAMILIAR 1+1: 82,97€
46,09 € + (46,09 € x 0,8)
QUOTA FAMILIAR 1+2: 101,40€
46,09 € + 2 (46,09 € 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.
Us convidem a freqüentar la pàgina web de l’Ateneu:
www.ateneulleida.cat

Butlletí informatiu núm. 2 l'Ateneu 2011

BANC DEL TEMPS

La bàsica resta fixada en:

Hi podeu trobar totes les activitats i, en cas de canvis
en la programació us n’informarem puntualment.

DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU

Temporada 2010-2011

Segon Cicle

Febrer, dissabte 12:

Concert de música de cambra
Tercer Temps
Pau Elias, piano
Marc Girona, violí
Oriol Regué, percussions

Febrer, dissabte 26:

Recital de piano

Néstor Bayona, piano
Lloc: sala Nausica.

ENTRADA LLIURE!

Hora: 19.30 h.

INFORMACIÓ GENERAL
TRESORERIA

Durant el mes de febrer rebreu la domiciliació del rebut
corresponent a la quota de l’any 2011.
De conformitat amb l’acord pres en Assemblea, General
del 15 d’abril de 2010 s’incrementa la quota de soci amb
el 4% .
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