FESTES POPULARS
CARNESTOLTES 2011

Us recordem que el proper dissabte 5 de març la
comparsa de l’Ateneu recorrerà els carrers de Lleida
lluïnt unes vistoses disfresses elaborades amb la
col·laboració de la secció d’Arts Plàstiques.

AE ALOSA
Aquest any l’AE Alosa se’n va de campaments a Unarre
del 4 al 14 d’Agost! Un camp en plena natura i ple
d’activitats! Properament us informarem sobre el preu i
les edats i obrirem inscripcions! Estigueu atents a la
nostra pàgina web: www.aealosa.wordpress.com

ARTS PLÀSTIQUES
5 GRAVADORES: CICLE
ITINERANT DE GRAVAT

Exposició de gravats de Sílvia Colomina, Isabel Ibars,
Insun Yu, Sandra Ribes i Laura Valdés, que podreu
visitar a l’Ateneu fins al dia 17.
Lloc: sala polivalent (espai de la cafeteria)
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

DANSA
La secció de Dansa agraeix les firmes rebudes per donar
suport als concerts i ballades dels Divendres a la Plaça
del Rei de Barcelona.
Els que no ho heu fet, encara hi sou a temps, així com de
venir a ballar els dimecres de 21 a 22.30 h amb tots
nosaltres. Hi esteu tots convidats!

EDUCACIÓ FÍSICA
IOGA DE POLARITAT
Adult + Infant

Us recordem els dies d’aquesta activitat fins a final de
curs: dissabtes 19 de març, 16 d’abril i 28 de maig

BIBLIOTECA

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

El valle de los leones, de Ken Follet (Círculo de
Lectores)

Us convidem a llegir aquest llibre i venir a comentar-lo
amb nosaltres.
Dia i hora: dijous 31 de març, a les 19 hores
Lloc: espai de la cafeteria.

EL MOLÍ DE CERVIÀ

Nius (Pep Coll, Edicions Proa)
Les pomes d’or (Baltasar Porcel, Edicions 62)
Senyoria (Jaume Cobré, Edicions Proa).

Organitzen: Ateneu, AV Partida Grenyana i Associació
d’Amics de la Natura el Xop
Divendres 25 de març, a les 20 h a la Nausica
El molí de Cervià, situat a la partida de Grenyana,
constitueix un dels elements patrimonials més importants
de la nostra ciutat tot i patir un estat d’abandonament
molt lamentable. En Xavier Esterri ens presentarà el
seu estudi sobre l’estat i les seves possibilitats de
recuperació de l’espai.

MODELISME
FERROVIARI

El dissabte 26 de març ens trobarem al mateix molí per
tal de reivindicar-ne la recuperació. Si us interessa
venir-hi, poseu-vos en contacte amb Secretaria.

LLIBRES RECOMANATS aquest
mes i que trobareu a la biblioteca

Fira EXPOTREN

Dies: dissabte 26 i diumenge 27 de març
Horari: de 10 a 20 h (dissabte) i de 10 a 14 h (diumenge)
Lloc: pavellons 3 i 4 del recinte de Fira de Lleida (Camps
Elisis)
L’Ateneu participa en la segona fira a les terres de
Lleida sobre modelisme ferroviari. Els apassions d’aquest
món teniu l’ oportunitat de gaudir-ne durant tot un cap
de setmana. En teniu més informació a la web de l’Ateneu.

HUMANITATS

DIÀLEGS DEL DILLUNS

Independència de Catalunya: com?

Esteu tots convidats a donar-hi la vostra opinió.
Dilluns 21 de març, a les 20 h a la sala Nausica

XERRADES-DEBAT

Mobilitat a la ciutat de Lleida

Organitzen: Ateneu i Associació Lleida Decideix
Dijous 3 de març, a les 19.30 h a la sala NausicaNou
debat organitzat per l’Associació Lleida Decideix en què
participaran diferents representants dels partits
polítics per parlar de la mobilitat a Lleida i obrir un
debat que moderarà Josep Ramon Ribé, director del diari
Bon Dia de Lleida.

EL MUSEU MORERA
Organitza: Ateneu Popular de Ponent
Dijous 17 de març, a les 20 h a la sala NausicaEl
periodista Pau Echauz parlarà sobre la importància del
fons Morera i la situació actual del futur Museu Morera.

Itineraris des del Molí de Cervià

CONEIXES LA TEVA CIUTAT...?
XXXI Campanya, març-abril de 2011
El castell del Rei i els nous equipaments
al turó de la Seu
LA CANONJA: LA CIUTAT TURÓ
Diumenge 20 de març
Inici: 10.30 h a la porta del Lleó (turó de la Seu Vella)
Itinerari: porta del Lleó, testimonis arqueològics (muralla romana/medieval, sitges medievals), la Canonja
EL CASTELL DEL REI: L’ESPAI SOBIRÀ
Diumenge 27 de març
Inici: 10 h al revellí de la Mitja Lluna (turó de la Seu
Vella)
Itinerari: revellí de la Mitja Lluna, castell del Rei/la
Suda
LA FORTALESA: MURALLES I ACCESSOS
Diumenge 3 d’abril
Inici: 10.30 h al c. Camp de Mart (cara nord del turó de
la Seu Vella)
Itinerari: parc del nord, pous de gel i nou accés/
ascensor, baluard i contrabaluard de Louvigny

BANC DEL TEMPS
Converses en francès

Ens trobarem els dimecres 9 i 23 de març, de 19.30 a
20.30 h a l’Aula 3.

Converses en anglès

Ens trobarem el dilluns 7 i 21 de març, a partir de les 20
h, a la cafeteria de l’Ateneu.

Dies: dilluns 7 i 21 de març, de 19 a 20 h a la sala Nausica.

Ofertes

- Un soci del Banc s’ofereix a fer petites reformes i
manteniment de la llar.

Demandes

- Busquem persones que vulguin atendre escolars de 7 i
8 anys per ajudar-los a fer els deures, repassar temes
i dur el control de l’agenda escolar.
- Busquem persones a qui agradi la poesia i estiguin
disposades a fer-ne un taller.
- Una persona del Banc vol aprendre a planxar amb centre
de vapor.
- La Comissió de Pensadors de l’Ateneu us convida a
formar-ne part.

EXCURSIONISME

GUIMERÀ i STA. COLOMA DE
QUERALT. Dissabte 26 de març

Us oferim aquestes visites a dues poblacions medievals
en substitució de la sortida als Castells del Gaià.
En trobareu més informació a la web de l’Ateneu:
www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme
Reserva de places (fins a 3 persones):
Per telèfon, al 973 247 172, el dimarts 8 de març, de 10
a 12 h, i totes les tardes a partir d’aquest dia.
Per CE a excursionisme@ateneulleida.cat del 2 al 7 de
març (sempre es confirma la reserva).
Venda de tiquets: 15 i 16 de març (dimarts i dimecres),
de 19.30 a 21 h

CROÀCIA
Del 2 al 9 o del 16 al 23 de juliol
Inscripcions fins al 9 de març, per CE o telèfon. Primer
pagament de 300 € fins al dia 10 de març, que servirà per
confirmar la reserva. A partir d’aquesta data estaran
disponibles les places que no s’hagin cobert i les baixes
que s’hagin pogut produir. En tindreu tota la informació
a la web de l’Ateneu.

VARIS

CANTADORS DE PONENT

El divendres 18 de març ens tornarem a reunir els
cantadors de Ponent al voltant d’una taula, al nostre
Ateneu Popular.
Et recordem que si vols venir a cantar o tocar només

cal que portis la veu, l’instrument i alguna cosa per
menjar i compartir. D’aquest sopar comú en sortiran les
forces per cantar tot allò que vagi brollant de cadascú
i de tots plegats!
Activitat lliure, oberta a tothom que hi vulgui participar!

FESTIVAL
MÚSIQUES DISPERSES
Us recordem que del 4 al 26 de març tindrà lloc a Lleida
el festival de músiques folk Músiques Disperses, en què
col·laborem, i que els socis de l’Ateneu podran comprarne entrades a preu reduït presentant el Carnet Ateneu.

MÚSICA
DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU
Temporada 2010-2011

Segon Cicle

12 de març:

Recital de música del Renaixement
Alfred Fernández, llaüt
Tomàs Maxé, cant

26 de març:

Recital de música tradicional del
Mediterrani: ADUFERA
Marc Egea: viola de roda, duduk, flabiol
Pepe Luna: ud, lavta, baglama, saz
Mauricio Molina: tar, bendir, alduf, riqq
Carlo Valte: ud, llaüt àrab
Laia Pedrol: veu, pandereta

Lloc: sala Nausica. Hora: 19.30 h.
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Taller d’autoestima i creixement personal

ENTRADA LLIURE!

Així mateix, el dissabte 2 d’abril, també a les 19.30 a
la Nausica, s’afegeix al cicle el Concert de Final del
Curs de Direcció de la FCEC Lleida 2011, amb un
programa variat i dirigit i interpretat pels alumnes del
curs.
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