ARTS PLÀSTIQUES
Art i ciutat: grafits

El segon itinerari del projecte Art i ciutat tindrà
lloc pel parc de la Mitjana, on interpretarem els
grafits i a continuació farem un recorregut per les
escultures de fusta, que formen part del projecte
NARTURA. Ens guiarà en aquest itinerari l’escultor
Ramon Ruiz Fernández, membre del col·lectiu Arts
de Ponent.
Dia i hora: dissabte 21 a les 10.30 h
Punt de partida: comportes (llac dels ànecs)

Exposició: 25 anys de fotografia
de Manuel Zamora Buenafuente
Arxiu, Z. C.
Us convidem a visitar aquesta exposició durant els
mesos de maig i juny a l’espai de la cafeteria.
Presentació de l’Arxiu el dijous 5 de maig a les 20
h, a càrrec de Manuel Zamora Buenafuente.

BANC DEL TEMPS
MERCAT D'INTERCANVI

Us animem a intercanviar objectes de bijuteria i
complements de vestir (bosses, cinturons, fulards...)
el dimarts 17 de maig a les 18 h, a la cafeteria de
l’Ateneu.

Converses en francès

Us esperem els dimecres 4 i 18 de maig, a les 19.30
h a l’aula 3.

Converses en anglès

Ens trobarem els dilluns 2 i 16 de maig, a partir de
les 20 h a la cafeteria de l’Ateneu.

Taller d’autoestima i creixement
personal

Ens reunirem els dilluns 2 i 16 de maig , a partir de
les 19 h a la sala Nausica.

BIBLIOTECA

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

Aquest mes us convidem a comentar junts L’home
de la maleta, de Ramon Solsona.
Data: dijous 26 de maig
Hora: 19 h
Lloc: espai de la cafeteria

LLIBRES RECOMANATS aquest
mes i que trobareu a la biblioteca

- El cant de la Sibyla, de Ferran Cremades i
Arlandis (Edicions 62)
- Crim i càstig, de Fiódor Dostoievski (Proa)
- La senyoreta de Casa-Just, de Josep M. Folch
i Torres (Baguña)

EDUCACIÓ FÍSICA
CAMINEM PER LLEIDA
La sèquia de Torres
29 de maig

Us convidem a participar en un recorregut d’11
quilòmetres per la sèquia de Torres.
Sortida: Marge esquerre del pont de Pardinyes
Arribada: Museu de l’Aigua
Hora: 9.00 h

TALLER DE SALSA

Us oferim un taller de salsa per a tots aquells amb
ganes de moure els malucs.
Dies: els dilluns 9, 16, 23 i 30 de maig
Hora: de 18 a 19 hores
Lloc: gimnàs de l’Ateneu

Ioga de polaritat
d'adult i infant
Us recordem que el dissabte 28 de maig serà la
darrera sessió d’aquest curs i la fi de festa.
Hora: de 9.30 a 11 hores
Lloc: gimnàs de l’Ateneu

DANSA
Tal com vam anunciar al Bull Bull del mes d’abril,
des de la secció us recordem que el proper dimecres
27 d’abril, festivitat de la Mare de Déu de
Montserrat, tindrà lloc a la plaça Sant Francesc un
concert/ballada a les set de la tarda amb el grup
La Sonsoni. Animeu-vos-hi tots i veniu a gaudir
d’una tarda de primavera tot escoltant música i
ballant!

HUMANITATS
DIÀLEGS DEL DILLUNS
Aquest mes de maig reflexionarem sobre les
retallades pressupostàries de la Generalitat,
quan encara no hi ha pressupost.
Dia i hora: dilluns 16 de maig a les 20 h
Lloc: sala Nausica

EXCURSIONISME
CROÀCIA
Del 2 al 9 juliol
i del 16 al 23 juliol
Ens queda alguna plaça per al segon torn. Les
persones interessades hauríeu de confirmar-ho
com més aviat millor per poder tancar els bitllets de
l’avió.

ROMÀNIC DE PALÈNCIA
Del 29 de setembre al 2 d'octubre
L’excursió ja està gairebé preparada i segurament
el mes que ve ja farem les inscripcions.

EDUCACIÓ FÍSICA
I EXCURSIONISME
Sagrada Família i Pedrera
1 de juny
Les dues seccions us hem preparat aquesta escapada a Barcelona per visitar la Sagrada Família i la

MÚSICA
CONCERT DE LA SCHOLA
CANTORUM

posada en escena d’un cabaret literari i, qui s’hi
atreveixi, interpretació de cançons.
Professors: Encarna Peinado i Jaume Belló
Horari: de 19 a 21.30 h
Dies: tots els divendres fins al 17 de juny

CANTADORS DE PONENT
El divendres 20 de maig 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!

Us convidem al concert Cants gregorians i polifonies
derivades: del segle X al XXI, que la Schola
Cantorum i la Capella Gregoriana dels Dolors (Vic)
oferiran a la Seu Vella dins dels actes de la Festa
Major.
Dia i hora: diumenge 8 a les 18.30 hores
Lloc: Seu Vella
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Pedrera, a més de passejar pel Parc Güell. Dinarem
en un restaurant del carrer Aribau.
La gent d’Educació Física ja gairebé ha omplert
l’autocar, però si voleu participar en aquesta sortida
no dubteu a trucar-nos o fer-nos un correu
electrònic
Reserva de places:
- Per CE a excursionisme@ateneulleida.cat. Sempre
es confirma la reserva.
- Per telèfon: 973 24 71 72
Venda de tiquets: 17 i 18 de maig de 19.30 a 21 h

FOTOGRAFIA
Dia 26 de maig a les 20 h
demostració pràctica de fotogrames al
laboratori analògic de l'Ateneu.
Dia 27 de maig a les 20 h
xerrada a càrrec del fotògraf lleidatà Manel
Viladrich sobre reportatge fotogràfic.

VARIS

SECCIÓ DE TEATRE

Reneix la secció de teatre de l’Ateneu, en
col·laboració amb la companyia Yin Teatre.
Treball en declamació de textos poètics i en prosa,
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