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Us animem a que ens faciliteu la vostra adreça de correu
electrònic i a freqüentar la pàgina web de l’Ateneu:
www.ateneulleida.cat
Així estareu informats puntualment de possibles canvis o
novetats de l’activitat de l’Ateneu, com d’altres activitats
que el Bull Bull no recull i en les que hi col·laborem.

CANTADORS DE PONENT

El tercer divendres de mes (dia 15) en tornarem a reunir
els cantadors de Ponent al voltant d’una taula, al nostre
Ateneu Popular.
Si vols venir a cantar o tocar només cal que portis la veu,
l’instrument i alguna cosa per menjar i compartir. I d’aquest
sopar comú en sortiran les forces per cantar tot allò que
vagi brollant de cadascú i de tots plegats!
T’esperem a partir de les 8 del vespre!

El Segre: la memòria d’un riu
EXPOSICIÓ
Dins de les activitats de l’any del riu, l’Ateneu torna a
presentar l’exposició de la memòria històrica del riu Segre
a la seu del Museu de l’Aigua. Gaudireu d’imatges inèdites,
anècdotes sorprenents, eines antigues de pesca...
Inauguració dilluns, 4 d’octubre. En podreu gaudir durant
els mesos d’octubre i novembre. Lloc: Museu de l’Aigua (av.
de Miquel Batllori, 52 -la Bordeta)
Horari: De dimarts a diumenge i festius, d’11 a 14h. Per
concertar visita truqueu al 973 211 992, o mitjançant
l’adreça museuaigua@paeria.cat. Entrada gratuïta.

REPRESENTACIÓ TEATRAL
Les bruixes del Pont del Boc
L’Ateneu ha col·laborat en la preparació d’una nova obra
espectacle organitzada pels veïns de la partida de Copa
d’Or i Sot de Fontanet i dirigida per Jaume Belló.
Una iniciativa dels veïns de l’horta que pretén recuperar
l’antic pont del Boc de Biterna i rememorar les trobades de
bruixes que s’hi feien. Una festa màgica en un escenari
natural excepcional.
Dia: dissabte, 9 d’octubre
Hora: 20 h
Lloc: Local Social Copa d’Or s/n (antiga acadèmia Giró)

MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG
Dissabte, 2 d’octubre

No hi pots faltar! Només 10 minuts i salvaràs vides.
Enguany l’Ateneu també col·labora amb el Banc de Sang i
Teixits i junts t’animem a participar en la segona Marató de
Donació de Sang a Lleida. L’eslògan d’enguany és “Desfila
per la Marató de Lleida... DÓNA SANG!”
Es farà a les instal·lacions de l’IMAC durant tot el dissabte
2 d’octubre (ininterrompudament des de les 10 del mati
fins a les 10 del vespre)
Hi haurà activitats diverses per a tots els públics, sorteigs
i obsequis.

CAMINEM PER LLEIDA

Us recordem les rutes previstes per a l’octubre:
Diumenge 3: V Caminada de Pinyana (20 km)
Sortida i arribada: Centre Cívic Balàfia. Hora: 9.30 h
Diumenge 17: IV Caminada Popular, caminant per la
Diabetes (7 km)
Sortida i arribada: Centre Cívic Balàfia.. Hora: 9.30 h

Més avantatges amb el
CARNET DE SOCI...

A partir d’ara, gràcies a un acord entre la Federació
d’Ateneus de Catalunya, la FAC, i el Club TR3SC, tots les
persones sòcies de l’Ateneu podeu adquirir el carnet del
TR3SC amb un descompte anual del 20% trucant al
902 339 033. Us haureu d’identificar indicant a quin
Ateneu pertanyeu.
El carnet TR3SC és vàlid per a dues persones i dóna accés
a activitats exclusives, descomptes, preus especials en
teatre, òpera, dansa, concerts, cinema, museus, galeries,
rutes, llibres i cd’s i dvd’s. El TR3SC també ofereix un
Regal Club de benvinguda a cada un dels nous titulars del
carnet.

ESCOLTISME
AGRUPAMENT ESCOLTA ALOSA!
Si tens entre 6 i 17 anys anima’t a formar part de
l’Agrupament Escolta Alosa!
Com inscriure’s?
- Telèfon: 697 98 18 13 (Ares), 675 55 23 80 (Roc),
669 67 20 08 (Gemma)
- la pàgina web: www.escoltes.org/aealosa
- o deixeu les vostres dades a la Secretaria.
Quan fem els caus?
Ens trobem els dissabtes a la tarda de 16,30h a 18,30h.
Un cop al trimestre acostumem a fer una sortida i a l’estiu
anirem de campaments!
Inici del curs 2010/2011 el proper dissabte, 2 d’octubre.

