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Bull bull
Converses en italià, els dimecres de 17,30 a 19

ACTIVITAT DE DESEMBRE
DEL 40 ANIVERSARI
HOMENATGE A MÀRIUS TORRES
LA MA GREU DEL MEU PARE
Homenatge i ofrena floral al peu de l’escultura de
Màrius Torres en el 77è aniversari de la seva mort.
Presentació: Meritxell Guimet
Res no crida el meu cor amb més tendresa, ara,
que aquells camins fondals de xops i de canyars.
El seu record fa un ròssec de recança al meu pas;
torna a la meva espatlla la mà greu del meu pare.
Lectura de textos de Màrius Torres escollits pels
lectors.
Ofrena floral al monument.
Actuació musical.
Qui vulgui participar en la lectura d’algun poema o
text, com a màxim de 250 caràcters, que es posi en
contacte amb Pepa Bosch al correu:
<mariustorrespepa@ateneulleida.cat>.
Dia i hora: diumenge 29 de desembre a les 16:30.
Lloc: Parc Màrius Torres (al Canyeret)

ACTIVITAT DE GENER 2020
DEL 40 ANIVERSARI
SUBMARINS I AGENTS A LA GRAN
GUERRA AL MAR CATALA
Xarrada i projecció del documental.
Pel submarinista Josep M. Castellví.
La primera guerra mundial va passar de forma
tangencial pel regne d’Espanya, emparat per una
fràgil neutralitat. Tot i això, va haver-hi una guerra
secreta protagonitzada, a terra, per agents i
informadors de les potències contendents i, al mar,
per una nova arma poderosa i temible, el submarí
que va actuar de forma sistemàtica i perfectament
planificada en tot el nostre litoral, des del Cap de
Creus fins al cap de Tortosa.
Dia i hora: dijous 30 de gener a les 19h.
Lloc: Sala Nausica.

Banc del temps
Converses en anglès, els dilluns de 19 a 21 hores,
Converses en francès, els dimecres de 19 20 hores

DEMANDES, un grup de persones emigrades volen
aprendre el català i el castellà, si teniu disponibilitat
deixeu les vostre dades al taulell d’informació.

Biblioteca
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT
La ciutat i la casa (Natalia Ginzburg)
Giuseppe, als cinquanta anys, es ven la casa i deixa
Roma per anar-se'n a viure amb el seu germà
Ferruccio als Estats Units. Què hi busca, tan lluny,
tan tard? No ho sap. La història pren forma a través
de les cartes intercanviades amb la colla d’amics i
amb la poca família que ha deixat a Itàlia. Una carta
rere l'altra, parelles i fills, amics i amants es posen
davant de si mateixos. Amb un estil sec i líric, La
ciutat i la casa transmet tot allò que no es diu
mai. Les cartes són fragments de vida dispersos
entre
Roma,
l'Úmbria
i
Amèrica. Ginzburg
reconstrueix i evoca magistralment el cataclisme que
es produeixen al tombant del segle XX.
Dia i hora: dijous 30 a les 19h.
Lloc: La biblioteca de l’Ateneu.

Cine Fòrum
UN MÓN PER GAUDIR
Títol: Green Book.
Títol original: Green Book
Any: 2018Durada: 130 min.País: Estats Units
Direcció:
Peter
FarrellyGuió:
Brian
HayesCurrie, Peter Farrelly i Nick Vallelonga
Gènere: Comèdia dramàtica. Basada en fets reals.
Sinopsi: Anys 60. Tony Lip (Viggo Mortensen) és un
rude italoamericà del Bronx que és contractat com
xofer del virtuós pianista negre Don Shirley
(Mahershala Ali). Tots dos emprendran un viatge per
a una gira de concerts pel Sud dels Estats Units, on
Tony haurà de tenir present "El llibre verd", una guia
que indicava els pocs establiments on s'acceptava
als afroamericans. Són dues persones que hauran
de fer front al racisme i els prejudicis, però a qui el
destí unirà, obligant-los a deixar de banda les
diferències per sobreviure i prosperar en el viatge de
les seves vides.
Dia i hora: dijous 16 a les 19h.
Lloc: Sala Nausica.

Dansa
El 8 de gener a les 20.30 hores i fins a les 22 hores,
reprendrem l'activitat de Dansa després de les
vacances de Nadal.
Tothom que estigui interessat a provar-ho, és una
bona ocasió per passar-ho bé en bona companyia i

aprofitar per moure el cos acabant de pair el torrons.
Us hi esperem!!!

Educació física
GIMNÀSTICA DE MANTANIMENT
HATHA IOGA.
Nous horaris de HATHA IOGA: dimarts i dijous de
17h. a les 18:30h.

Excursionisme
Catedral Modernista de Nulles, Monestir de
Santes Creus i Calçotada, 22 de febrer de 2020
Què us sembla poder descobrir una joia modernista
de 1917 obra de Cèsar Martinell (deixeble de Gaudí)
i que es troba de camí al Monestir cistercenc de
Santes Creus. Abans de dirigir-nos al Monestir ens
desviarem per fer una visita guiada a la Catedral del
vi de Nulles, farem un viatge en el temps a través
d'anècdotes i explicacions amenes sobre la història,
l'arquitectura i procés d'elaboració dels vins i caves
Adernats. Finalitzarem amb un tast de vins i cava
acompanyats d'un aperitiu amb productes Km0.
Seguidament ens dirigirem al Monestir cistercenc de
Santes Creus que data del 1158. És una de les joies
medievals de Catalunya, aplega mostres de
nombrosos períodes, des de la façana romànica, que
incorpora un gran vitrall gòtic, fins a retaules interiors
que daten del segle XVII. El conjunt monumental el
forma principalment l’església, la sala capitular, el
Dormitori, la Torre de les Hores i el Claustre gòtic.
Dintre es poden visitar els dos mausoleus gòtics al
costat de l’altar major dels reis Pere el Gran, i Jaume
II el Just i la seva muller Blanca d'Anjou, que van ser
mecenes del monestir i van escollir ser enterrats en
aquest espai religiós al costat de l’altar major.
Finalment i després d’una gran jornada hem pensat
d’assaborir de la gastronomia tradicional de l’Alt
Camp amb una calçotada. Els calçots van començar
a popularitzar-se a partir de mitjans de segle passat
tot i que l'origen de la calçotada podria ser de finals
de segle XIX.
Reserva de places a partir de 7 de gener (màxim
4 places per correu o trucada).
Per
correu
electrònic
a
excursionisme@ateneulleida.cat (sempre confirmem
la reserva).
Per telèfon al 682 621 792 (de 18 a 20 h)
Per saber més sobre les propostes de la Secció
d’Excursionisme consulteu la pàgina web de
l’Ateneuwww.ateneulleida.cat/seccions/excursionism
e (properes activitats o al bloc de la secció) o
adreceu-vos a la Secretaria de l’Ateneu.
Senderisme
Sortida a Alquezar i el camí de les Chimiachas el
26 de gener de 2020
Un grup de socis estan interessats en realitzar
diferents activitats de senderisme i compartir-les amb
la resta de socis. La primera proposta pel mes de

gener serà a Alquezar, camí de les Chimiachas i
visita a l’abrigall de Quizans (pintures rupestres).
Dificultat mitja. Durada aproximada 3 hores.
Si voleu acompanyar-los feu un correu electrònic a
excursionisme@ateneulleida.cat o truqueu al telèfon
al 682 621 792 (de 18 a 20 h). Us passarem la
informació del lloc de sortida i la resta d’informació
de l’activitat.

Humanitats
Memòria Històrica
Almatret-Búnquers del
diumenge 15 de març

Cingle

de

la

Pena,

L’equip de Memòria Històrica us proposa per al 15 de
març una sortida a Almatret, l’únic municipi de la
província de Lleida que es va veure plenament
involucrat en la Batalla de l’Ebre. Anirem des
d’Almatret fins al Cingle de la Pena fent una petita i
agradable caminada (opcional) per fer un recorregut
pels búnquers. Per la tarda visitarem el Museu de la
vida rural del poble i la galeria d’heràldica del Jordi
Fornós.
Les dates d'inscripció i la resta d'informació us les
anunciarem al bull de febrer i, properament a la web.

Modelisme Ferroviari
Aquest mes de gener començarem a decorar un nou
mòdul de la platja de vies que formen part dels
mòduls de Cervera. També farem un taller sobre el
sistema digital aplicat al trens en miniatura. Seguirem
en la construcció d'una maqueta d'escala N, i
circulació de trens a les maquetes que tenim a
l'Ateneu. Farem taller de decoració dedicada a
l'escala HO. Aquest mes farem reunió els dissabtes
dies 11, 25.

Música
SCHOLA CANTORUM
Actuació a Santa Tereseta 11 de gener, dins el cicle
de Nadal. Missa cantada i concert a dos quarts de
vuit del vespre.
CORAL XIROIA
La coral xiroia fa els seus assaigs setmanals els
dimarts a les 18:00h.
Si us agrada cantar...sereu benvinguts!
CANTADORS DE PONENT
Els cantadors de ponent són un grup de gent amb
ganes de cantar i compartir una bona estona entre
amics i algunes viandes.
És una activitat oberta a tothom. Només cal cantar i
passar-ho bé.

Taula rodona
Taula Rodona de partits polítics i organitzacions
veïnals, amb debat lliure obert al públic, sobre si el
pressupost municipal de la Paeria, i el criteri que
s’ha emprat, és suficient i està ben repartit. Si hi ha
alternatives, i si es pot millorar. El debat té la paraula.
Dia i hora: dijous 23 a les 19h.
Lloc: Sala Nausica.
Tothom hi és convidat
Taula rodona d’experts, polítics i organitzacions
ecologistes, empresarials i científiques, amb
debat obert al públic, sobre el canvi climàtic i la
contaminació. Els grans temes generals del nostre
temps, però debatuts sense polititzar-los. Són grans
temes greus, diferents i simultanis, que cal afrontar
sense difondre la por, i plantejant solucions viables
per a cada tema, i que estiguin al nostre abast. No
mesures pal·liatives, si no resolutives de les causes
dels problemes. Les visions científiques ser
complementaries, i ho poden ser, com és el cas,
entre altres, de les afectacions concretes amb
malalties respiratòries greus, de l’habitabilitat actual
mediambiental de les grans ciutats, i a les grans
zones poblades del planeta, que fa que ens
plantegem, entre altres mesures, si són viables les
grans
megaciutats,
i
si
calen
limitacions
urbanístiques al seu creixement il·limitat. A més a
més hi ha el tema de les repercussions
, sobre el futur gran problema mundial de l’aigua, la
producció d’aliments la netedat del medi ambient i la
salut de la població, entre d’altres.
Dia i hora: dimecres29 a les 19h.
Lloc: Sala Nausica.
Tothom hi es convidat

Xerrada-Col·loqui
ASTRONOMIA
Curiositats del sistema solar 5.
El sistema solar és la nostra casa, encara que ens
pugui semblar un lloc massa allunyat del nostre dia a
dia. Continuarem amb l'estudi que vàrem començar
el passat mes de juny i que ens ha de servir per a
comprovar que molts dels seus elements ens són
familiars, atès que compartim un mateix lloc en
aquest vast univers, però que d'altres ens sorprenen
per la seva diversitat i contrast amb el que ens
resulta més proper.
Us proposem un llarg viatge que no té l'obligació de
quedar-se (de restar) només dins l'estricte sistema
solar.
Dia i hora: dimecres 22 a les 19h
Lloc: Sala Nausica

LA VEU DEL SOCI
L’Ateneu Popular de Ponent, com a entitat plural que
som, volem donar veu a tots els socis.
Tots el socis que vulguin expressar una opinió, crítica
o suggeriment, ens podeu enviar l’escrit, l’original i
signat, per correu a la dreça, Ateneu Popular de

Ponent, C. Pau Claris, 10 25008 Lleida o
personalment al punt d’informació 1r pis.
El vostre correu el penjarem durant un mes al taulell
d’anuncis de l’Ateneu, al 2n pis, també anunciarem el
tema i l’autor al Bull Bull.
Us animem a participar de la pluralitat de l’ateneu.

Entitat Col·laboradora
Agrupament Escolta Alosa
L’Agrupament Escolta Alosa comença l’ any amb les
piles carregades d’il·lusió i motivació. Si ets un jove
que tens més de 18 anys i tens ganes de formar part
d’un projecte d’educació en el lleure i descobrir
noves experiències formant part d’aquesta gran
família, vine i participa! Dissabtes de 16:30 a 18:30.
Contacta amb nosaltres: aealosa@gmail.com

