FESTES POPULARS

ANTOLOGIA D'ISIDRE
MERCADÉ, 1912-2001

Exposició d’olis sobre tela i cartolina. La podreu veure
fins al 30 de març.
Lloc: sala polivalent (espai cafeteria)
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h

DANSA
Ja som una bona colla que ens apleguem els dimecres per
ballar i gaudir plegats de les nostres danses i de les
d’altres països.
Si encara t’ho estàs rumiant, no ho pensis més i vine a
«tastar» aquesta activitat.
Ballem cada dimecres de 9 del vespre a 2/4 d’11 al gimnàs
de l’Ateneu.

FESTES POPULARS
Ja ha passat el Carnestoltes i és moment de dedicar tots
els nostres esforços a la carrossa per a la festa major
de maig. Us convidem també a participar-hi! Ens trobareu
cada dissabte, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, al
magatzem del davant de l’Ateneu. Animeu-vos-hi, ara ve
la bona!

EDUCACIÓ FÍSICA
CAMINEM PLEGATS

Us esperem cada dijous a l’Ateneu, a les 18 h.
Ens trobarem a la porta del gimnàs.
Hi sou tots convidats.

IOGA DE POLARITAT
adult + infant

Us recordem els dies d’aquesta activitat fins a finalitzar
el curs:
dissabtes 27 de febrer, 27 de març, 17 d’abril i 22 de maig
Horari: de 9.30 a 11 h
Per a més informació i realitzar la vostra inscripció
dirigiu-vos a la Secretaria abans del 18 de març.

BIBLIOTECA
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

Dones, d’Isabel Clara Simó. (Editorial Columna)
Us convidem a llegir aquesta obra per comentar-la a la
biblioteca de l’Ateneu durant l’abril.

LLIBRES RECOMANATS

mes i que trobareu a la biblioteca

aquest

- Tots els contes de Rosa Fabregat (Maria Pau Cornadó,
Pagès Editors)
- Màrius Torres: del poeta al lector (Margarida Prats,
Pagès Editors)
- El respirar dels dies (Josep Maria Esquirol, Edicions
Paidós). Un interessant assaig sobre el pas del temps en
tots els seus aspectes.

HUMANITATS
Cicle LLEIDATANS I LLEIDATANES DE DINS I DE FORA

Aquest cicle vol recollir les diferents visions de la
ciutat i la societat de Lleida des de l’experiència i la
mirada de ciutadans reconeguts i compromesos.
4 de març - Isidre Gavin, tècnic agrícola i cap de
l’oposició a l’Ajuntament de Lleida
11 de març - Joan Cal, director executiu del Grup Segre
i director del Diari Segre
18 de març – Ramon Pedrós, vicepresident i director
general d’informació del diari “La Mañana”
25 de març – Eugeni Egea, advocat i professor de Dret
Mercantil a la Universitat de Barcelona.
Totes les sessions tindran lloc a la Nausica, a les 19.45 h

DIÀLEGS DEL DILLUNS

En aquesta ocasió us convidem a parlar sobre els
magatzems de residus nuclears. Comptarem amb
l’assistència de Fernando Gruas.
Us recordem que hi sou tots convidats a donar la vostra
opinió.
Dilluns 15 de març. Hora: 20 h. Lloc: sala Nausica

CONEIXES LA TEVA CIUTAT...?

XXX Campanya, març de 2010
Ciutat i poesia en el Centenari Màrius
Torres.
Dissabte, 6 de març. Excursió *

Diumenge, 7 de març
L’entorn social i familiar
Itinerari: Plaça Paeria, portal del Pont, casa
Melcior, Liceu Escolar, El Roser.
Inici: 10.30 h a la plaça Paeria.
Dissabte, 13 de març. Excursió *
Diumenge, 14 de març
Pensament i cultura
Itinerari: Camps Elisis, plaça Blas Infante,
Casa Magí Llorens, Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI), Institut Municipal d’Acció
Cultural (IMAC)
Inici: 10.30 h als Camps Elisis (plaça Borés).
Diumenge, 21 de març
Recuperació i homenatge a la figura de Màrius
Torres i celebració del Dia Mundial de la Poesia
Itinerari: UdL-Aula Màrius Torres, Mercat
del Pla, Jardins Màrius Torres
Inici: 10 h a la Universitat de Lleida,
edifici del Rectorat (plaça Víctor Siurana).
Dia Mundial de la Poesia: jardins Màrius
Torres (12 h)
* Excursió any Màrius Torres: Vallès Oriental
Recorregut: (matí) Sanatori de Puig d’Olena,
Mas Blanc, cementiri de Sant Quirze de
Safaja, (tarda) Caldes de Montbui
Acompanyants: Margarida Prats, Salvador Escudé

BANC DEL TEMPS
CONVERSES EN FRANCÈS
Ens trobarem els dimarts 9 i 23 de març, de 19 a 20 h a
l’aula Glòria Roig.
CONVERSES EN ANGLÈS
Ens trobarem el dimecres 17 de març, a partir de les 20
h, a la cafeteria de l’Ateneu.
TALLER D'AUTOESTIMA I
CREIXEMENT PERSONAL
Dies: dilluns 8 i 22 de març, de 19 a 20 h
sala polivalent.
OFERTA
Estem preparant unes sessions d’entrenament mental
per a no oblidar on hem deixat les claus, per exemple. Les
persones interessades us podeu inscriure a la secretaria
del Banc del Temps, tots els dimarts a partir de les 19 h.
DEMANDA
Si teniu material per a l’entrenament mental o ens podeu
facilitar pàgines web on trobar-ne, al Banc del Temps hi
estem interessats.

CASTELLÓ i MORELLA
30 d'abril a 2 de maig

El proper 1 de maig no hi haurà pont, però us proposem
demanar festa el divendres per fer una escapada a
Castelló de la Plana, Sagunt, la Vall d’Uixó i Morella.
Trobareu més informació a la WEB de l’Ateneu
www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme
Per apuntar-vos telefoneu el dimarts dia 23 de març de
10 a 12 del matí al 973247172
També podeu fer-ho per c.e. del 15 al 22 de març:
excursionisme@ateneulleida.cat
La venda de tiquets la farem els dies 13 i 14 d’abrils de
19.00 a les 21.00 h.

ALEMANYA
de l'11 al 18 i del 18 al 25 de juliol

Tota la informació a:
www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme
Podeu fer la vostra reserva per c.e.:
excursionisme@ateneulleida.cat i al tel. 973 247 172.

Us convidem a continuar gaudint d’aquest nou cicle de
concerts d’autors de les comarques de Lleida.
Lloc: sala Nausica
Hora: 20 h
ENTRADA LLIURE!

FOTOGRAFIA
TALLER DE RETRAT
Aquest taller sobre fotografia de retrat te una durada
de 8 hores i va dirigit a usuaris amb camera tipus reflex
o bé compacta, però amb l’opció de disparar de forma
manual.
Dates: a l’abril, els divendres 9 i 16, de 19.30 a 21.30 i
el dissabte 17, de 9.30 a 13.30 h.

Butlletí informatiu núm. 3 l'Ateneu 2010

EXCURSIONISME

Dilluns, 22 de març Carles Juste, Lo Beethoven
La ciutat de les cols

MÚSICA
DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU

Temporada 2009-2010

Segon Cicle

13 de març:

Concert de saxofons
Ensemble de Saxofons de Lleida.

27 de març:

Concert de música de cambra
Jorge Belda Mora, trompa
Jordi Soler i Parellada, contrabaix
Néstor Bayona Pifarré, piano

Horari: 20 h. Lloc: sala Nausica. ENTRADA LLIURE

Cicle de concerts NOSTRATS
Cantautors de Ponent

Dilluns, 1 de març El fill del Mestre
El fill del Mestre ha calat foc a la casa.
Dilluns, 8 de març Àngel Ot
Àngel Ot presenta Àngel Andreu

Ateneu Popular de Ponent
Pau Claris, 10
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