activitats de juny

B anc del
temps

Espais per a reunions de socis, entitats, etc.

Sala d’Exposicions.

Biblioteca.

Servei de Cafeteria.

Horaris diversos

DEMANDES

• BIBLIOTECA
La biblioteca busca un/una voluntari per
col·laborar 1 o 2 hores a la setmana. Interessats/des, contacteu amb l’Ateneu, Punt d’informació del 1r pis.
• CONVERSES EN ANGLÈS, els dilluns 4, 11, 18 i 25
de 19 a 20 h i de 20 a 21 h.
• CONVERSES EN FRANCÈS, els dimecres 6, 13, 20 i
27 de 19 a 20 h.
• CONVERSES EN ITALIÀ: els dijous 7, 14, 21 i 28
de 17:30 h a 19 h.
• TALLER DEL DOL, el primer i quart dilluns 4 i 25
de 19 a 20 h.
RECORDEU que les activitats del banc del temps
són gratuïtes per als socis, que l’objectiu del banc
és l’intercanvi de coneixements, habilitats, estris...
i que podeu proposar iniciatives.

Biblioteca
Educació física. Gimnàstica de manteniment.

Escola de música: llenguatge, instruments i conjunt instrumental.

Solfeig per a adults.
20:00

ACTIVITATS DIÀRIES I SERVEIS

converses en italià dies 7, 14, 21 i 28 (Banc del temps)
17:30

Danses i balls folk.
21:00

17 a 18:30 Hatha ioga

Converses en francès 6, 13, 20 i 27 (Banc del temps)
19:00
Dc.

Assaig Coral Xiroia

Assaig. Schola Cantorum.
21:00

20:00

Dt.

Taller del dol, dies 4 i 25 (Banc del temps)

17 a 18:30 Hatha ioga

Converses en anglès dies 4, 11, 18 i 25 (Banc del temps)

8:00
29 dv.

19:00

19:00
28 dj.

19:00

19:00
21 dj.

Dl.

19:00

Horaris diversos Idioma anglès

Coral Xiroia Concert fi de curs.
19:00
16 ds.

17 dg.

ACTIVITATS SETMANALS

Conferència de Vicent Partal.
19:00

Sortida fotogràfica La Seu Vella.

Humanitats. Conferència Vincent van Gogh “Un genio atormentado”.
19:00

El llibre que he llegit “El jugador” de Fiódor Dostoievski.

Audició final de curs Aula de música a l’Auditori Enric Granados
18:30

Taula Rodona 70 Aniversari de la declaració dels drets humans.

Exposició Llibertat d’expressió i contra la censura.
20:30
4 dl.

11 dl.

Coral Xiroia Concert fi de curs amb la coral Vallfogonina.

Caminades XV caminada de la Seu Vella cap al Patrimoni Mundial

13 dc.

ACTIVITATS PUNTUALS DE MAIG

9:00

DIA

www.ateneulleida.cat
3 dg.

Horaris diversos Idioma anglès.

Pau Claris, 10 • 25008 Lleida
973 24 71 72
ateneu@ateneulleida.cat
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Butlletí informatiu

Dilluns dia 4 de juny a les 20 h a la sala
d’exposicions de l’Ateneu, (sala de la
Cafeteria), inauguració de l’exposició
que porta per títol “Llibertat d’expressió i contra la censura”, amb peces d’art
aportades pel grup lleidatà Artistes per la
República.
Les obres es portaran en processó a mà, des del
Museu de Lleida, des de les 18 h fins a l’Ateneu,
on arribaran a les 20 h, i allí es farà la inauguració amb una conferència xarrada sobre el motiu de
l’exposició, la llibertat de creació, noves formes, la
universalitat de l’art, fora censures polítiques i ideològiques, etc. L’exposició romandrà oberta el mes
de juny i durant aquest temps es faran diversos
actes adients al tema i a la cultura.

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

Comentarem el llibre El jugador, de
Fiódor Dostoievsky (Moscou 1821 - St.
Petersburg 1881)
Sinopsi: tot un clàssic. Tracta sobre un jove tutor
contractat per un antic general rus. La novel·la reflecteix la mateixa addicció de Dostoievski al joc de
la ruleta, que en més d’un aspecte va ser inspiració
per al llibre; Dostoievski va completar la seva obra
sota l’amenaça del compliment d’un termini perquè
pagués uns deutes de joc.
Dia i hora: dijous 28 a les 19 h.
Lloc: la biblioteca.

LLIBRES INCORPORATS A LA BIBLIOTECA:
Nou homenatge a Catalunya, Vicent Partal.
Greuges i desgreuges, Joan Safont.
Ilergetes, Anna Sàez.
Racons de Lleida, Jordi Guardiola.
Dictadura i democràcia, Marc Macià Farré.
S.O.S. Cristians, Pilar Rahola.
El circo de la justicia, Josep Maria Loperena.

confe-

Conferència debat de Vicent Partal
rencia sobre les perspectives i possibilitats
polítiques actuals a Catalunya, en un
moment decisiu i inesperat de la nostra
història.
Les entrades es podran comprar a partir del dia 4
de juny, tant per la finestreta del teatre com per
internet, en la pàgina <www.jcacinemes.com>.
Aquesta vegada ens veiem forçats a fixar-ne el preu
de 3 euros per cada una. A més a més de l’acte,
hi haurà la presentació del seu darrer llibre Nou
homenatge a Catalunya.
Dia i hora: dimecres, 13 a les 19 h.
Lloc: Teatre Principal.

dansa

Els dansaires seguim endavant amb les
nostres activitats. No parem!
Aquest mes de juny anem el dia 2 a la
tarda a donar suport al centre del Pilar.
I el dia 5 també a la tarda al centre REMS per fer
costat a les persones que hi van tots els dies per
mantenir-se actives.
Ens continuem trobant tots els dimecres de 21:00 h
a 22:30 h a la Sala Polivalent.
Us hi esperem.

• GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
• HATHA IOGA
Horaris: dimarts i dijous de 17:00 a
18:30 h.
ESTEM PREPARANT UN NOU GRUP DE HATHA IOGA:
- dimarts i dijous d’11:15 a 12:45 hores i
- dimarts i divendres de 18:30 a 20 hores.
Apunta’t a Informació i gestions, al 1r pis de l’Ateneu, i vine a provar-ho!

CAMINADES

3 de juny, XV Caminada de la Seu Vella cap al Patrimoni Mundial. 12 km.
Hora de sortida: 9 h.
Lloc de sortida: Aparcament del Camp d’Esports.
Lloc d’arribada: Campanar de la Seu Vella.
Organitzen: Amics de la Seu Vella, Dona Balàfia Associació i Ateneu Popular de Ponent.
Inscripció: activitats@amicseuvellalleida.org
Inscripció gratuïta fins al 2 de juny.

SORTIDA A LA SEU D’URGELL

Us informem d’aquesta sortida per si voleu anarhi pensant i apuntar-vos i així poder organitzar el
desplaçament.
Per a més informació: Eulàlia. Tel. 618 92 88 65
Dia: dimarts 5 de juny.

E xcursionisme

Us fem un recordatori de les sortides
programades per als pròxims mesos:

LA TOSCANA, JULIOL 2018: AL TORN DEL 13
AL 20 DE JULIOL és possible que puguem ampliar places. No dubteu a contactar amb nosaltres al
més aviat possible si hi esteu interessats.
MATERNITAT D’ELNA, DEL 12 AL 14 D’OCTUBRE
Amb aquesta ruta per municipis de l’Alt Empordà
i dels Pirineus Orientals volem recórrer principalment llocs destacats per l’exili durant la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial.
MÀLAGA, PONT DEL 6 AL 9 DE DESEMBRE
Aprofitarem aquests quatre dies per visitar la ciutat
de Màlaga i altres municipis pròxims que no ens
decebran (Ronda, Mijas, Nerja, Frigiliana).
Podeu consultar tots els programes dels viatges
i informació addicional al web de l’Ateneu www.
ateneulleida.cat/seccions/excursionisme (properes
activitats o al blog de la secció) o adreceu-vos a la
Secretaria de l’Ateneu.
Reserva de places: (màxim 4 places per correu o
trucada)
Podeu contactar amb nosaltres: per correu electrònic a excursionisme@ateneulleida.cat o per telèfon
al 682 621 792 (de 16 a 18 h).
En totes aquestes propostes, un cop us confirmem la plaça, haureu de fer un pagament parcial
a compte.

Aquest juny proposem un altre repte,
fotografia de posta de sol i nocturna.
OTOGRAFIA El 29 de juny 2018 a LA SEU VELLA,
trobada a les 20 h a l’aparcament de
després de la Porta dels Lleons. Com
sempre, si esteu interessats a vindre contesteu el nostre correu i us mantindrem informats
dels canvis que es puguin produir.
Podrem experimentar fotografia amb les llums de
la posta del sol, l’hora blava i la nocturna, amb nit
de lluna plena que remarcarà encara més la bellesa de la Seu Vella presidint el Turó.
Us proposem sopar tots plegats d’entrepà a la cafeteria del Baluard, i recordeu portar trípode per a
les fotografies nocturnes.
Una vegada més, entre tots escollirem la millor
fotografia de l’activitat. Us recordem que cada
participant podrà presentar a concurs fins a tres
fotografies, caldrà enviar-les per correu (ateneuconcursfoto@gmail.com).
Terminis de participació: presenteu les fotos abans
de les 20 h nit del 6/7/2018 i podreu votar-les des
de l’endemà fins a les 20 h de l'11/7/2018.
La fotografia guanyadora de cada sortida tindrà una
pàgina al calendari 2019.
És molt important que col·laboreu votant les fotografies
que més us agradin, les trobareu a: https://www.facebook.com/groups/1642190919418315/, tots els
socis també podeu votar per correu electrònic,
les fotos les trobareu al blog de la secció, en els
terminis detallats. Per qualsevol dubte, podeu
contactar pel correu: ateneuconcursfoto@gmail.com.
Si voleu gaudir d’una mostra fotogràfica de les sortides, visiteu el blog de la secció: http://fotografiaateneupopularponent.blogspot.com.es/.
Moltes gràcies a tots, us hi esperem.

f

Huma-

nitats

CONFERÈNCIA

VINCENT VAN GOGH, “UN GENIO ATORMENTADO”
El professor d’història de l’art Alfonso Ruíz
Sáenz presentarà la conferència audiovisual sobre
Vincent van Gogh.
Comentari: a través de la seva desgraciada vida,
comentarem les seves principals obres que tenen
com a característica comuna expressivitat.
Dia i hora: dimecres, 13 a les 19h.
Lloc: sala Nausica.

Aquest mes de juny farem reunió els dissabtes 2, 16 i 30. Tindrem tallers de
odelisme decoració, concretament per decoran
ferroviari un dels mòduls de l’estació de Cervera.
També continuarem construint una maqueta a escala N, propietat d’un company
de la secció, en la qual farem la instal·lació de
vies, ponts, pendents, etc. A més, seguirem fent
circulació de trens en les maquetes que tenim a
l’Ateneu.

M

Musica

SCHOLA CANTORUM

T’agrada cantar?
T’agrada la música antiga (i la moderna)?
Vine a l’Schola Cantorum de Lleida. És un
cor polifònic que combina la música antiga, començant pel cant gregorià, amb les músiques posteriors.
Assaigs: els dilluns de 20:30 a 22:30 h.

CORAL XIROIA

Dissabte, 16 de juny. 19:00 h. Concert fi de curs
al pati IEI (Institut d'Estudis Ilerdencs).
Diumenge, 17 de juny. 19:00 h. A l’església de
Vallfogona. Participació al concert de fi de curs de
la Coral Vallfogonina.
La Coral Xiroia fa els seus assaigs setmanals els
dimarts a les 20:00 h.

Taula rodona amb debat sobre el 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets
aula
Humans, actualitat i vigència de llur aplirodona cació, especialment als darrers temps a
Catalunya.
Dia i hora: dijous, 21 a les 19 h.
Lloc: sala Nausica.

T

!

LA VEU DEL SOCI

L’Ateneu Popular de Ponent, com a entitat plural que som, volem donar veu a tots
els socis.
Tots els socis que vulgueu expressar una opinió, crítica o suggeriment, ens podeu enviar
escrit, original i signat, per correu a l'adreça
Ateneu Popular de Ponent, C. Pau Claris, 10
25008 Lleida o personalment al punt d’informació del 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.

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.

AULA DE MÚSICA

Dilluns, 11 de juny a les 18:30 h. Audició final de
curs a l’Auditori Enric Granados de Lleida. Sala 2

DISSABTES MÚSICA

ENTITAT COL·LABORADORA
AGRUPACIÓ ESCOLTA ALOSA
L’agrupament està d’aniversari! El dia 16
de juny celebra amb nosaltres l’aniversari de
l’Alosa durant tot el dia. Tallers al matí, gimcana a la tarda i espectacle infantil, sopar popular i concerts! T’ho perdràs?
Caus del mes de juny: 9 (i cau de famílies) i 16
de juny LA FESTA!
CAMPAMENTS D’ESTIU: Del 2 al 12 d’agost
(reunió informativa el 9 de juny).
+info: aealosa@gmail.com

Us informarem de les activitats en la propera edició de tardor 2018!

!

ANUNCIA,T

Contacta amb nosaltres:
ateneu@ateneulleida.cat
973 24 71 72

