Setembre 2019
Butlletí informatiu

ACTIVITATS DE SETEMBRE
DEL 40 ANIVERSARI
EXPOSICIÓ DE LLIBRES ANTICS DEL
FONS DE LA BIBLIOTECA
Durant tot el mes de setembre.

383

Es podrà visitar, a partir del dilluns 2 i fins al divendres 27 de setembre, de dilluns a divendres de les
17:00 a les 21:00 hores.
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu.

B anc del

activitats De setembre

Espais per a reunions de socis, entitats, etc.

Sala d’exposicions.

Biblioteca.

Servei de cafeteria.

Dansaires... ja s’ha acabat l’estiu i ens
preparem per a tornar a ballar!

Com sempre, ens retrobem a la sala polivalent el proper dimecres dia 18 de setembre de
20:30 a 22:00 hores.
Agafem força i allà ens veiem. Vinga!

Excursionisme

Us recordem la sortida ja anunciada per
si hi esteu interessats. Hi ha la possibilitat
que hi hagi alguna plaça lliure.

El banc del temps promou l’intercanvi
de coneixements, de serveis, d’habilitats,
de temps. Si tens una idea, exposa-la i tractarem de desenvolupar-la.

SORTIDA MEMÒRIA HISTÒRICA

Si tens temps i vol ajudar en l’expansió de la llengua
catalana entre les persones que no la parlen, vine i
trobarem les persones interessades.

Dies: 12-13 d’octubre.

Si tens temps i vols oferir suport escolar als infants
de l’escola Sant Josep de Calassanç, vine, que els
infants ja ens esperen.
Si vols participar en les activitats habituals: converses en anglès, italià i francès, taller de les emocions
i suport al dol, inscriu-te a secretaria i començarem
tan bon punt estiguin fets els grups:
CONVERSES EN ANGLÈS
Els dilluns 2, 9, 16, 23 i 30, de 19:00 a 21:00
hores.
CONVERSES EN FRANCÈS
Els dimecres 4, 18 i 25, de 19:00 a 20:00 hores.

Horaris diversos

Educació física. Gimnàstica de manteniment. Inici de curs octubre.

Escola de música: llenguatge, instruments i conjunt instrumental.

ACTIVITATS DIÀRIES I SERVEIS

Modelisme ferroviari dies 14 i 21.

Solfeig per a adults.
20:00

17:00
Ds.

Danses i balls folk. Inici de curs 18 de setembre.
20:30

17 a 18:30 Hatha ioga. Inici de curs octubre.
Dj.

Converses en francès dies 4, 18 i 25 (Banc del temps).
19:00

Horaris
Idioma anglès. Inici de curs octubre.
diversos

Converses en italià dies 4, 18 i 25 (Banc del temps).

Solfeig per a adults. Inici de curs octubre.

17:30
Dc.

Assaig. Coral Xiroia. Inici de curs 17 de setembre.

20:00

Assaig. Schola Cantorum, inici de curs 2 de setembre.
20:30

17a 18:30 Hatha ioga. Inici de curs octubre.

Taller de les emocions, dia 2 (Banc del temps).
19:00

20:00
Dt.

Dl.

ACTIVITATS SETMANALS

Horaris
Idioma anglès. Inici de curs octubre.
diversos
19 a 20
Converses en anglès dies 2, 9, 16, 23 i 30 (Banc del temps).
i 20 a 21

Coral Xiroia, Concert de música catalana per l’Associació Contra
el Càncer.
22 dg.

Dissabtes Musica, “Tastets d’òpera”, Die, Walküre (La Valquíria).
19:30
21 ds.

Danses folk, Inici de curs.
20:30
18 dc.

Dissabtes Musica, “Tastets d’òpera” Das Rheingold (L’Or del
Rhin).
19:39
14 ds.

Diada, Ofrena floral al Roser.
11:00
11 dc.

Dissabtes Música, “Tastets d’òpera”, Tristan und Isolde (Tristany i
Isolda).
19:30

16 a 21:00 Exposició, Fons de llibres antics de la biblioteca.

7 ds.

ACTIVITATS PUNTUALS DE SETEMBRE
DIA

www.ateneulleida.cat
2 dl.
a 27

Horaris
Idioma anglès. Inici de curs octubre.
diversos

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

activitats De setembre

Edita Ateneu Popular de Ponent • Imprimeix Arts Gràfiques Bobalà • D.L.: L-744-1986

temps

dansa

CONVERSES EN ITALIÀ
Els dimecres 4, 18 i 25, de 17:30 a 19:00 hores.
TALLER DE LES EMOCIONS
Dilluns 2, de 19:00 a 20:00 hores.

LA JONQUERA-RIBESALTES

Us recordem aquesta sortida a la Catalunya Nord organitzada per l’equip de Memòria Històrica amb la
col·laboració de la secció d’excursionisme i ja anunciada al Bull Bull del passat juny.
Dissabte al matí farem una visita guiada al Museu
Memorial de l’Exili a la Jonquera (MUME).
Després de dinar anirem fins al municipi de Cotlliure
on visitarem la tomba d’Antonio Machado. De camí
farem una parada fotogràfica amb una breu explicació al pas fronterer de Portbou.
L’endemà visitarem el Camp de Ribesaltes, que duu
el nom oficial de Camp Mariscal Joffre. Avui dia és
un museu de la memòria per explicar la persecució i
l’assassinat de milers de jueus.
Els primers presoners de Ribesaltes, però, serien els
republicans espanyols obligats a fugir pels Pirineus a
partir del gener del 1939.
Reserva de places: (màxim 4 places per correu) a partir del 2 de setembre.
Per correu electrònic a: <memoriahistorica@ateneulleida.cat>.
Per saber més sobre aquesta proposta o l’itinerari complet consulteu la pàgina web de l’Ateneu: <www.ateneulleida.cat/seccions/humanitats> (blog de Memòria
Històrica) o adreceu-vos a la secretaria de l’Ateneu.

M odelisme

Aquest setembre comencem un nou curs
i tenim propostes noves per als propers
mesos. Aquest mes farem reunió els dissabtes dia 14 i dia 21. En aquestes primeres reunions, debatrem sobre propostes noves, cursos
i tallers, sobretot l’extens tema del modelisme ferroviari. No obstant això, hi ha una activitat que farem
amb tota seguretat, que és fer circulació de trens en
les maquetes que tenim a l’Ateneu.

ferroviari

Musica

SCHOLA CANTORUM

Inici de curs: dilluns, 2 de setembre a les
20:30 h.

T eatre

Si us interessa el teatre i voleu participar
en el grup de l’Ateneu ens podeu trobar assajant els divendres a les 18:00 hores.

ACTIVITATS DEL MES
D’OCTUBRE
SCHOLA CANTORUM
VIII Trobada de grups de cant gregorià de Catalunya “Imago Christi”
Dia: diumenge, 6.
Lloc: Igualada.

!

CORAL XIROIA

D’INTERÈS PER AL SOCI
ACTES PER LA DIADA

Inici de curs: dimarts, 17 de setembre a les 20:00 h.

CONCERT DE MÚSICA CATALANA
Per a l’Associació Contra el Càncer.
Dia i hora: per confirmar més endavant mitjançant el
correu de l’Ateneu.

Convidem els socis i amics a participar en la
Marxa de torxes a la Seu Vella.

CANTADORS DE PONENT

Lloc de trobada: davant del Roser, on es farà una
ofrena de flors per reivindicar l’espai del Roser.

Dia i hora: dimarts, 10 a les 20:00 hores.

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-s’ho bé.

També la tradicional ofrena floral que, com
cada any, fa l’Ateneu amb motiu de la Diada de
Catalunya.

AULA DE MÚSICA

A l’octubre iniciem les classes! Ben aviat us oferirem
més informació.

Dia i hora: dimecres, 11 de setembre, a les
11:00 hores.
Lloc: El Roser, carrer Cavallers.

DISSABTES MÚSICA A L’ATENEU
“TASTETS” D’ÒPERA!

Conferència a càrrec del Senyor Pol Avinyó,
membre del projecte Liceu al territori i divulgador musical. Si us ve de gust, amb ell gaudirem d’una introducció a l’òpera Turandot, de
Giacomo Puccini.
És una activitat en col·laboració amb els Amics
de l’Òpera a Lleida amb motiu de la representació de l’obra al Gran Teatre del Liceu en el
vintè aniversari de la seva reobertura.
Activitat oberta a tothom amb entrada lliure.
Dia i hora: dilluns, 7 a les 19:30 hores.
Lloc: Sala Nausica.

Un espai de convivència entre persones que
formem part dels Ateneus.

Projecció del documental “Ateneus: Llavor de
llibertat”.

7 de setembre: Tristan und Isolde (Tristany i Isolda).

Presentació de conclusions del 6è Congrés
d’Ateneus de Catalunya.

Conferenciants: Maria Àngels Molpeceres i Josep
Mallol.

Dinar.

Lloc: Sala Nausica.

I moltes altres coses.

!

ANUNCIA,T

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

L’Ateneu Popular de Ponent, com a entitat plural que som, volem donar veu a tots els
socis.
Els socis que vulgueu expressar una opinió,
crítica o suggeriment, ens podeu enviar un escrit original i signat a l’adreça: Ateneu Popular
de Ponent, C. Pau Claris, 10, 25008 Lleida
o lliurar-lo 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, i també
anunciarem el tema i l’autor al Bull Bull.
Us animem a participar de la pluralitat de
l’Ateneu.

ENTITAT COL·LABORADORA
AGRUPACIÓ ESCOLTA ALOSA

PREPROGRAMA:

Visita cultural a Tàrrega, Ruta Pedrolo.

21 de setembre: Die Walküre (La Valquíria).

LA VEU DEL SOCI

2A TROBADA NACIONAL D’ATENEUS

Conferències amb il·lustracions musicals i videogràfiques de tres drames musicals de Richard Wagner,
cabdals en la història de la música occidental:

14 de setembre: Das Rheingold (L’Or del Rhin).

!

Dies: 18 i 19 d’octubre.
Lloc: Tàrrega.

A l’Alosa ja hem començat el nou curs amb les
piles carregades i amb molta il·lusió.
Si tens més de 18 anys i vols formar part
d’aquest meravellós projecte de l’educació en
el lleure, vine i participa-hi! T’hi esperem!
Demana’ns informació: <aealosa@gmail.com> o
<aealosa.wordpress.com>.

