B anc del
Desembre 2019
Butlletí informatiu

temps

• CONVERSES EN ANGLÈS: els dilluns 2, 9 i 16 de 19
a 21 hores.

ACTIVITATS DE DESEMBRE
DEL 40 ANIVERSARI
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CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL

activitats dE DESEMBRE

NOTRE DAME DE PARÍS
Musical basat en la novel·la de Victor Hugo.
Enregistrat al Palau de Congressos de París l’any
1998.

Dia i hora: dimecres, 4 a les 18:30 h.

Espais per a reunions de socis, entitats, etc.

Sala d’exposicions.

Biblioteca.

Servei de cafeteria.

• TALLER DE LES EMOCIONS I GESTIÓ DEL DOL: el primer i
quart dilluns de 19 a 20 hores. Aquest mes quedarem
el dilluns 2.
• DEMANDES: un grup de persones emigrades volen
aprendre el català i el castellà, si teniu disponibilitat
deixeu les vostres dades al taulell d’informació.

Biblioteca

Lloc: Sala Nausica.

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT
EL DORADO
Protagonitzada per John Wayne i Robert Mitchum,
versió original en anglès i la comentarem en anglès,
per descomptat. A càrrec de Ferran Solsona, conduc·
tor d’aquesta activitat.

Lloc: Sala Nausica.

Horaris diversos

• CONVERSES EN ITALIÀ: els dimecres 4, 11 i 18 de
17:30 a 19 hores.

Cantat en francès i retolat en castellà.

Dia i hora: dimecres, 18 a les 19 h.

Educació física. Gimnàstica de manteniment.

Escola de música: llenguatge, instruments i conjunt instrumental.

ACTIVITATS DIÀRIES I SERVEIS

Modelisme Ferroviari, dies 14 i 21.
17:00
Ds.

Danses i balls folk.
20:30

17:00 a 18:30 Hatha ioga.

Converses en francès, dies 4, 11 i 18 (Banc del temps).
19:00

Diversos horaris Idioma anglès.

Dj.

Converses en italià, dies 4, 11 i 18 (Banc del temps).
17:30

Dc.

Assaig Coral Xiroia.

Diversos horaris Idioma anglès.

20:00
Dt.

Assaig. Schola Cantorum.
20:30

Diversos horaris Idioma anglès.

Taller de les emocions, dia 2 (Banc del temps).
20:00
Dl.

19:00 a 20:00
20:00 a 21:00 Converses en angles dies 2, 9 i 16 (Banc del temps).

Homenatge a Màrius Torres. La mà greu del meu pare.
16:30
22 dg.

Cine Fòrum. Magnòlia.
19:00
21 ds.

20 dv.

18:30

Schola Cantorum, Participació als cors de Nadal de l’Associació
de Pessebristes de Lleida.
Banc del temps, 40 aniversari, Il Gattopardo en versió original
italià.

El llibre que he llegit, Un altre pas de rosca de Henry James.
19:00

19:30
19 dj.

Banc del temps, 40 Aniversari, El Dorado en versió original.
Anglès.
18:00
18 dc.

Coral Xiroia, Concert solidari de Nadal.

Schola Cantorum, Missa a Sant Cugat, retransmesa per TV2.
15 dg.

Xerrada col·loqui, Astronomia, Curiositats del sistema solar 4.
19:00

18:00
14 ds.

11 dc.

Banc del temps, 40 Aniversari Notre Dame de París, en versió
original. Francès.
4 dc.

18:30

ACTIVITATS PUNTUALS DESEMBRE

www.ateneulleida.cat
DIA

17:00 a 18:30 Hatha ioga.

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

activitats de desembre

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

Dins de les activitats del Banc del temps pel 40 ani·
versari, veurem 3 pel·lícules en versió original en
francès, anglès i italià.

• CONVERSES EN FRANCÈS: els dimecres 4, 11 i 18 de
19 a 20 hores.

IL GATTOPARDO
Director: Luchino Visconti
Sicília, 1860. Un príncep orgullós es resisteix a can·
viar d’estil de vida.

Un altre pas de rosca, de Henry James
És una de les històries de por més famoses de tots els
temps, no tan sols per la seva sorprenent efectivitat,
sinó també per l’absència dels trucs tradicionals de la
literatura de terror. El lector es trobarà en un paisatge
estiuenc i assolellat, en una vella, còmoda i tranquil·
la casa de camp anglesa, amb una jove institutriu que
haurà d’encarregar-se d’un parell de criatures singu·
lars i encantadores. I el lector haurà de decidir si el
món irreal i al·lucinant que de cop hi apareix és una
percepció raonable o bé, per contra, el resultat de
la imaginació insana de la, en aparença, assenyada
institutriu. La impressió que deixa aquest clàssic in·
discutible s’assembla a la de l’horror de la incertesa
o al vertigen del dubte que no sabem reduir.

Versió original en italià i retolada en castellà.

Dia i hora: dijous, 19 a les 19:00 h.

Dia i hora: divendres, 20 a les 18:30 h.

Lloc: Biblioteca de l’Ateneu.

Lloc: Sala Nausica.

Horari de la biblioteca: els dimarts de 17:30 a 19:30
hores.

cine-

Excursio-

forum

nisme

UN MÓN PER GAUDIR
Títol: Magnòlia
Títol original: Magnolia
Any: 1999.
Durada: 188’.
País: Estats Units.
Direcció: Paul Thomas Anderson.
Guió: Paul Thomas Anderson.
Gènere: Melodrama.
Sinopsi: La pel·lícula consta de nou trames paral·
leles ambientades a la Vall de San Fernando, a Los
Angeles: un nen prodigi, el presentador d'un concurs
de televisió, un exnen prodigi, un moribund, el seu
fill perdut, la dona i l'infermer del moribund. Són his·
tòries aparentment independents, però que guarden
entre si una estranya relació.
Dia i hora: dijous, 21 a les 19 h.
Lloc: Sala Nausica.

dansa

Després de la ballada al Clot com a cele·
bració del 40 aniversari de l'Ateneu, ens
agafen més ganes de continuar amb la dan·
sa! Així és que, companys, animeu-vos i veniu
a ballar. Us esperem com sempre tots els dimecres a
les 20:30 a la sala polivalent. Endavant.

educacio
f sica

Dia: 22 de febrer de 2020.

El monestir cistercenc de Santes Creus data
del 1158. És una de les joies medievals de Catalu·
nya, aplega mostres de nombrosos períodes, des de
la façana romànica, que incorpora un gran vitrall gò·
tic, fins a retaules interiors que daten del segle xvii.
El conjunt monumental el formen principalment l’es·
glésia, 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.
Per dinar i completar la jornada hem pensat que po·
dríem assaborir la gastronomia tradicional de l’Alt
Camp. 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 del 7 de gener (màxim 4
places per correu o trucada).
Per correu electrònic a: <excursionisme@ateneullei·
da.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’Ate·
neu <www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme>
(properes activitats o al blog de la secció) o adre·
ceu-vos a la Secretaria de l’Ateneu.

HOMENATGE A MÀRIUS TORRES
LA MÀ 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

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT

HATHA IOGA
Nous horaris de HATHA IOGA: dimarts i dijous de 17 a
18:30 h.

!

MONESTIR DE SANTES
CREUS I CALÇOTADA

ANUNCIA,T

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

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: <mariustorres·
pepa@ateneulleida.cat>.

SORTIDA FOTOGRÀFICA

fOTOGRAFIA

Durant la primera quinzena de desembre
us comunicarem la propera activitat de fo·
tografia.

ASTRONOMIA

col loqui
CURIOSITATS DEL SISTEMA SOLAR 4

Serà a Lleida o als seus voltants.

A càrrec del professor Adolf Boldú.

Ho comunicarem pel WhatsApp de l’Ateneu i/o per
correu electrònic, també ho podreu consultar a la pà·
gina web de l’Ateneu.

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 fa·
miliars, 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
restar només dins l'estricte sistema solar.

M odelisme
ferroviari

Aquest mes de desembre continuarem
les propostes acordades al mes de setem·
bre. N'hi ha una que consisteix a decorar el
mòdul núm. 1 dels que comprenen l'estació de Cer·
vera. Farem reunió els dissabtes dies 14 i 21. Con·
tinuarem amb els tallers, sobretot el del tema digital
en el modelisme ferroviari. Farem taller de decora·
ció dedicada a l'escala HO. També seguirem en la
construcció d'una maqueta d'escala N, i circulació de
trens a les maquetes que tenim a l'Ateneu.

Musica

SCHOLA CANTORUM
MISSA A SANT CUGAT. TV2

Dia: diumenge, 15.

PARTICIPACIÓ ALS CORS DE NADAL DE
L’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE LLEIDA
Dia i hora: dijous, 19 a les 19:30 h.
Lloc: Institut d’Estudis Ilerdencs.
Assaigs: els dilluns de 20:30 h a 22:30 h.

Dia i hora: dimecres, 11 a les 19 h.
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.
Si voleu expressar una opinió, crítica o suggeriment,
ens podeu enviar un escrit signat per correu a
l’adreça Ateneu Popular de Ponent, C. Pau Claris,
10, 25008 Lleida o lliurar-lo 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.

CORAL XIROIA
CONCERT SOLIDARI DE NADAL
A la parròquia de la Sagrada Família,
en benefici del seu menjador social.
Dia i hora: dissabte, 14 a les 18 h.
Lloc: parròquia de la Sagrada Família.
La coral Xiroia fa els seus assaigs setmanals els di·
marts a les 18:00 h.

Dia i hora: dissabte, 29 de desembre a les 16:30 h.
Lloc: Parc Màrius Torres (al Canyeret).

Xerrada
.

Si us agrada cantar... sereu benvinguts!

ENTITAT COL· LABORADORA
AGRUPACIÓ ESCOLTA ALOSA
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>.

