FESTES POPULARS

CASTANYADA, 28 d'octubre
Us convidem a celebrar la Castanyada amb nosaltres el dijous
28 a partir de les 20.30 h al gimnàs de l’Ateneu.
Comptarem amb la col·laboració de la secció de Dansa i dels
Cantadors de Ponent.
Porteu alguna cosa de menjar i beure per compartir i ganes
de gresca. De les castanyes ja ens en cuidem nosaltres.
* Cal que porteu també els coberts. Gràcies per la vostra
col·laboració.

ARTS PLÀSTIQUES
Exposició dins del cicle
CINEMA i PAU

També enguany l’Ateneu col·labora amb el VI Cicle de Cinema
i Drets Humans que organitza la Universitat de Lleida amb el
suport de la Paeria i de diverses entitats de la ciutat.
Tema: Dret a la pau
A partir d’alguns exemples de pel·lícules, l’exposició de
Fundació per la Pau mostra que la violència té unes causes i
que, per tant, és evitable.
Lloc: sala polivalent de l’espai de la cafeteria.
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 21 h

SALVADOR DALÍ i les revistes

Visita comentada al CaixaFòrum Lleida per conèixer
l’exposició sobre l’obra de Dalí en diferents mitjans de la
premsa escrita (durada aproximada d’una hora).
Dia: dimecres 24 de novembre
Hora: 19 h
Lloc de trobada: CaixaFòrum Lleida (Blondel, 3)
Inscripcions a la Secretaria de l’Ateneu.
Entrada gratuïta.

HUMANITATS

DIÀLEGS DEL DILLUNS
Aquest mes parlarem d’economia i comptarem amb l’assistència
del Ramon Morell, col·laborador habitual de la revista Ressò.
Dia: 15 de novembre.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala Nausica
Obert a tothom. Us convidem a participar-hi!

BANC DEL TEMPS
TALLER DE MANUALITATS PER A NADAL

Idees senzilles per fer felicitacions, guarniments, obsequis,
etc. Us convoquem pel dimarts 16 de novembre, de 18 a 20 h.
Cal que us hi inscriviu abans a Secretaria.

CONVERSES EN FRANCÈS

Dies: els dimarts 2, 16 i 30 de novembre
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: aula Glòria Roig

TALLER D'AUTOESTIMA
i CREIXEMENT PERSONAL

Dies.: els dilluns 8 i 22 de novembre
Horari: a partir de les 19 h.
Lloc: sala Nausica
En una de les sessions comptarem amb la presència de la Carme
Martínez, que ens parlarà de les seves experiències, plasmades
també al seu llibre El laberinto de las luciérnagas.
Us hi esperem!

DEMANDES I OFERTES

- Es necessita una persona que vulgui fer de moderadora en
les xerrades d’anglès. Dies per convenir en horari de tarda.
- S’ofereix companyia per anar al cementiri per a la preparació
del dia de Tots Sants.
Així mateix, si esteu interessats en les converses en italià,
feu-ho saber a Secretaria.

BIBLIOTECA

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

Us proposem comentar l’obra Un home de paraula, de la Imma
Monsó (La Magrana)
Us esperem el dijous 25 de novembre a la Biblioteca de
l’Ateneu amb nou horari, les 19 h.
Aquest cop farà de moderadora la Carme Vidal, responsable
de la secció de Biblioteca.
Us recordem que aquesta activitat és oberta a tothom. Hi esteu
convidats!

LLIBRES RECOMANATS aquest
mes i que trobareu a la biblioteca

- L’olor dels nostres cossos, de Núria Serrahima (Edicions
62)
- Els cadells i altres narracions, de Mario Vargas Llosa.
Traducció catalana d’Avel·lí Artís Gener (Grijalbo)
- A peu per l’Alcalatén, de Josep Maria Espinàs (La Campana)
Us informem que al vestíbul d’entrada de l’Ateneu hi trobareu
un bon grapat de llibres de diferents gèneres i estils que podeu
agafar lliurement. Són a la vostra disposició.

EDUCACIÓ FÍSICA
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Presentació del llibre Construir la salud: Guía práctica para
vivir con plenitud y energia, del Dr. Randolph Stone, que ens
facilita les eines per construir la salut.
Dia: dimarts 16 de novembre. Hora: 20 h. Lloc: sala Nausica
Presenta: Margarida Maynau

IOGA DE POLARITAT

Adult + infant: un dissabte al mes, de 9.30 a 11 h
Calendari de les sessions: 27 de novembre, 18 de desembre,
22 de gener, 19 de febrer, 19 de març, 16 d’abril i 28 de maig.
Com sempre esperem gaudir de la vostra assistència.

EXCURSIONISME
RECORD D'ALEMANYA

Us convidem a veure un reportatge de Jordi Roma i Anna
Lacasa sobre el viatge d’aquest estiu a Alemanya i a compartir
una copa de cava i uns torrons amb la resta d’assistents.
Dia: diumenge 19 de desembre. Hora: 16 h. Lloc: sala Nausica
Així mateix, el mateix dia 19 de desembre al matí farem una
excursió al Museu de l’Oli de les Borges Blanques (i a un altre
indret per concretar) i dinarem al restaurant Masia Salat. Si
voleu participar-hi, reserveu plaça a
excursionisme@ateneulleida.cat
abans del 22 de novembre o al 973 247 172 el dimarts 23 de
novembre de 10 a 12 del matí i les tardes successives.

MÚSICA

AULA DE MÚSICA 2010-2011

Encara us podeu matricular en algunes de les matèries.
Informeu-vos-en a Secretaria.

DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU

Temporada 2010-2011

Primer Cicle

6 de novembre: Recital de cant

Quartet vocal Som Amorós
Montserrat Saurí, soprano
Yvonne Breysse, contralt
Josep Boltaina, tenor
Enric Arquimbau, baix

20 de novembre: Recital de guitarra

Quartet de guitarres Terpsícore
Juan Blas Arellano
Raúl Viela
Iván Davias
Alfredo Ortas

27 de novembre: Recital de guitarra barroca

Barroc Flamenc

Rafael Bonavita, guitarra barroca
Lloc: sala Nausica.
NOU D'HORARI: 19.30 h

Cicle de concerts NOSTRATS
Cantautors de Ponent
- Dilluns 8 de novembre:
El fill del Mestre i Xavier Baró
- Dilluns 22 de novembre:
Carles Juste, Lo Beethoven, i Meritxell Gené
- Dilluns 29 de novembre:
Àngel Ot i Lo Pardal Roquer
Lloc: sala Nausica

Hora: 19.30 h

La necessitat d’organitzar des del teixit associatiu del nostre
territori propostes com el Nostrats permet, d’una banda,
treballar per la cohesió i el coneixement mutus de les diverses
experiències associatives i, de l’altra, oferir als autors una
plataforma sobre la qual projectar al conjunt de la societat
el seu treball. L’Ateneu ha volgut repetir l’experiència d’acollir
les veus i el poder de la paraula d’aquests artistes.

Festival JAZZ TARDOR 2010
Del 5 al 28 de novembre
Us recordem que podreu gaudir dels preus d’entrada reduïda
per als concerts de la dissetena edició del festival Jazz
Tardor. Utilitzeu el carnet de soci en el moment de l’adquisició
als punts de venda anticipada o a la taquilla els dies del
concert.
Els concerts es faran a l’auditori Enric Granados, al Cafè del
Teatre de l’Escorxador, al Pub Antares i als municipis de
Bellpuig i les Borges Blanques.
Més inform ació al 973 222 027 o al lloc web
www.quadrantcorner.com/jazztardor

CAMINEM PER LLEIDA
Us recordem la darrera ruta prevista per a aquest 2009:

II Caminada de Marxa Nòrdica “Setge de 1810.
La Guerra del Francès” (8 km)

Dia: diumenge 14 de novembre
Hora 9.30 h
Sortida: Indíbil i Mandoni
Arribada: Secà de Sant Pere
Organitza: Grup EFIS (INEFC), Associació Amics de la Seu
Vella, Centre Excursionista de Lleida (tel. 973 242 329).

VARIS
Apuntaríeu els vostres fills a activitats a l’Ateneu la setmana
blanca de febrer-març?
Des de l’Ateneu volem impulsar aquesta nova iniciativa i
volem saber si hi esteu interessats. Si és així, demaneu-ne més
informació a Secretaria.

Butlletí informatiu núm. 11 l'Ateneu 2010

INFORMACIÓ GENERAL

Així mateix, us anunciem que l’Ateneu té la voluntat de crear
una comissió de pensadors/es entusiastes que es reuneixi
periòdicament per compartir idees i, si escau, mirar de posarles en pràctica. Si voleu participar-hi i ajudar-nos a fer un
Ateneu més proper, creatiu, obert i pròsper, escriviu-nos a
ateneu@ateneulleida.cat.

Festival
HUMORIS MOLLERUSSA
Mollerussa, 19, 20 i 21 de
novembre
L’organització d’aquest festival ens convida als espectacles
que es realitzaran els propers dies 19, 20 i 21 de novembre
al Teatre l’Amistat de Mollerussa.
Un cap de setmana de titelles, circ, monòlegs, pallassos, teatre
i, sobretot, molt humor!
Els socis i sòcies de l’Ateneu podreu gaudir d’un 20% de
descompte en tots els actes de pagament (només us heu
d’identificar amb el carnet de soci/sòcia).
Per a més inform ació p odeu consult ar el web
www.mollerussa.cat
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