MODELISME FERROVIARI
Fira EXPOTREN
Dies: 12 i 13 de juny
Horari: dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge, de 10 a 14 h
Al recinte de Fira de Lleida (Camps Elisis)
Totes les persones sòcies de l’Ateneu gaudireu d’un
descompte del 50% en l’entrada (acreditació mitjançant
el carnet de l’Ateneu).
L’equip de persones que està al capdavant d’aquesta
iniciativa a l’Ateneu ha estat treballant de valent
durant tot el curs i ara participarà en la primera fira a
les terres de Lleida sobre modelisme ferroviari.
Els que teniu curiositat en saber en què consisteix o bé
us apassiona tot el relacionat amb aquest món, ara teniu
l’ oportunitat de gaudir-hi durant tot un cap de setmana.
L’agrupament escolta Alosa participarà també amb un
tren a petita escala tripulat i on podran pujar-hi els
nens.
*Vegeu publicitat adjunta.

ARTS PLÀSTIQUES
Cartells del MST
Durant el juny podreu veure una exposició de cartells
sobre el Moviment Sense Terra, el MST. És tracta d’un
moviment social que busca en l’activitat agrícola la
possibilitat de sortir de la misèria en territori brasiler.
Coneixereu la base i els mètodes utilitzats en els seus
25 anys d’existència. Amb la col·laboració de Iniciativa
de Suport a la Reforma Agrària Brasilera (ISRAB).
Horari: de 17 a 21 h, de dilluns a divendres
Lloc: sala polivalent, espai cafeteria de l’Ateneu.

EDUCACIÓ FÍSICA
Us recordem les darreres activitats organitzades per a
finals de maig:

CAMINEM PER LLEIDA

Grenyana: horta i riu, un passeig per la natura
30 de maig

Juntament amb Lleida Camina, l’Ateneu proposa caminar
per la Mitjana i l’Horta de Lleida. Entrarem dins la
Mitjana i arribarem fins l’ermita de Grenyana i el Molí
de Cervià. Finalitzarem el recorregut al Parc de la
Mitjana.
El recorregut aproximat és de 8 km
Dia: diumenge, 30 de maig.
Hora de sortida: 9.30 h
Punt de sortida: plaça del Clot de les granotes.

Ioga de Polaritat d'adult i infant
Es recorda que el 29 de maig serà la darrera sessió
d’aquest curs i la fi de festa.

ESCOLTISME
Els pioners i claners de l’AE Alosa finalitzarem el curs
amb uns campaments d’estiu.
Del 17 al 22 de juny agafarem les bicis per emprendre la
Ruta del Carrilet que passa per Olot, Girona i Sant Feliu
de Guíxols.

BANC DEL TEMPS
DEMANDES

Des del banc del temps, unes persones sòcies sol·liciten:
 Algú disposat a ensenyar a fer labors de
ganxet.
Algun mètode casolà per treure les taques
grogues de l’aixovar de l’àvia
Algú que pugui donar nocions bàsiques per fer
fotografies amb càmera digital.
Si ho podeu oferir, adreceu-vos a la secretaria del Banc
els dimarts de 6 a 7 de la tarda.

MÚSICA
AUDICIÓ ALUMNES DE L'AULA
DE MÚSICA:
auditori ENRIC GRANADOS

Com en cursos anteriors volem celebrar la cloenda del
curs 2009/10 dels alumnes de l’Aula de Música de
l’Ateneu. Us convidem a l’audició d’algunes de les peces
treballades aquests darrers mesos i apreciar els seus
avenços.
Lloc: sala 2. Data: dimecres 16 de juny. Hora: 18 h
Entrada lliure, Hi sou tots convidats!

CORAL XIROIA
CONCERT DE FI DE CURS
Aquest curs la coral d’adults de l’Ateneu celebra la seva
30a temporada. Amb motiu de fer-ho com cal també
participaran en el concert el Cor de cambra Joliu i
l’Schola Cantorum de Lleida.
Data. dissabte 19 de juny
Hora: 19.30 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic de Balàfia.
Tots hi sou convidats. Us esperem! Ens ho passarem bé.

AULA DE MÚSICA 2010 - 2011
PREINSCRIPCIÓ
Les persones interessades en qualsevol de les disciplines de l’oferta musical a l’Ateneu, cal que sol·liciteu la
preinscripció a la Secretaria de l’Ateneu. Vàlid tant per
alumnes que vulgueu continuar com per a noves
incorporacions.
Dates: de l’1 al 22 de juny
Horari: des de les 17 fins a les 21 h
Inici dels cursos: octubre
MATÈRIES:
Llenguatge musical
 Sensibilització, iniciació, ingrés, primer, segon, tercer, quart A i quart B.
Solfeig per a adults
Instruments
 Violí, viola, violoncel, piano, guitarra (clàssica i
elèctrica), flauta travessera, clarinet, saxofon, cant
(per a joves i adults), tècnica vocal, bateria.
Conjunt coral i conjunt instrumental.

BIBLIOTECA
POEMES AL CAPVESPRE

Us fem memòria de la darrera jornada d’aquest cicle:

28 de maig: Eduard Carmona (Deltebre)
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu
Hora: 19.30 h
Coordinat per Jordi Prenafeta

LLIBRES RECOMANATS
mes i que trobareu a la biblioteca

aquest

- L’hora violeta (Montserrat Roig) Edicions 62
- Rodalies (Toni Sala) Edicions 62
- Sóc l’Iris (Rosa Fabregat) Pagès Editors

Amb motiu de la commemoració del centenari del naixement
del poeta lleidatà Màrius Torres, el tema del concurs
d’aquesta convocatòria ha estat: L’ofici de poeta.
Esteu convidats a assistir al lliurament de premis als
guanyadors
Dia: dijous 3 de juny
Hora: 19.30 h
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu

INFORMACIÓ GENERAL
APLEC DE L'ATENEU 2010
Riu Segre, diumenge 6 de juny
10 h Punt de trobada: Passarel·la del Liceu escolar (a
la banda de Cappont)
Benvinguda i esmorzar amb coca de xocolata
 Preparació per caminar tots junts pels voltants del
riu Segre amb comentaris del Xavier Eritja, president
(durada aproximada 1 hora i mitja)
 12.30 h Arribada als Camps Elisis, espai del Pavelló
Blau.
 Tallers de dansa i cant a càrrec de les seccions de
Dansa i Música.
 Dinar popular
 Ball d’envelat fins que ens vingui de gust.
Durant tota la jornada, als Camps Elisis, podreu gaudir
de l’exposició “El Segre, la memòria d’un riu”
Nota: No hi haurà servei de transport.
Inscripcions i recollida de tiquets:
Fins al dimarts 2 de juny a la Secretaria, o bé per
telèfon al 973 247 172
Preus: adults 14 €, infants i joves 7 €
Amics/amigues de l’Ateneu:
adults 20 €, infants i joves 12 €
Per a més informació adreceu-vos a la Secretaria.

CURSOS 2010/2011

Durant el mes de setembre podreu informar-vos a la
Secretaria de l’Ateneu dels cursos i activitats que s’hi
impartiran el proper curs.
Haureu de formalitzar els fulls d’inscripció entre els
dies 13 i 24 de setembre, a banda dels de música (vegeu
l’apartat de la secció) i presentar-los a la Secretaria.
Inici dels cursos: al mes d’octubre.

PRESENTACIÓ DEL MOVIMENT
LAIC I PROGRESSISTA
Conferència: L’experiència de Joventut republicana.
Laïcitat i progrés a les Terres de Lleides, a càrrec de
Jaume Barrull
També intervindran:
- Carmina Pardo, sòcia fundadora de la Fundació Ferrer
i Guàrdia
- Xavier Eritja, president de l’Ateneu Popular de Ponent
- Raimon Goberna, president del Moviment Laic i
Progressista
Dia: 4 de juny.
Hora: 20.30 h.
Lloc: Sala Nausica
(Es servirà sopar fred en acabar l’acte)
Es prega confirmació d’assistència a: mlp@mlp.cat

HORARI D'ESTIU A SECRETARIA
Juliol

Butlletí informatiu núm. 6 l'Ateneu 2010

Lliurament de premis del VI Concurs
de COMPOSICIÓ LITERÀRIA de
l'Ateneu Popular de Ponent

De dilluns a dijous: de 18.30 a 21.00 h
Divendres: 18.00 a 20.00 h

Agost

L’Ateneu estarà tancat per vacances

US DESITGEM
UN BON
ESTIU!
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