Us enviem el Bull Bull de novembre, essent conscients que no tenim la
certesa que puguem dur a terme totes les activitats proposades, donada
la situació de l’actual pandèmia. Com sempre us informarem
degudament si no ens fos possible dur-les a terme en les dates previstes.

En col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu la Baula “Memorial 2N”
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
“Proves documentals”
Exposarem les fotografies del cementiri de Lleida, que van ser exposades
a la Baula dins del cicle Nazisme i Franquisme, legalització de l’assassinat.

Activitats puntuals novembre

Activitats Setmanals

dt. – 3–20h. –Arts plàstiques. Inauguració de l’exposició “Proves documentals”
dc. – 4 – de les 20: a les 21:30. – Inici de curs, “Al Swing en parella”.
dv. – 13 – 19h. – Memòria històrica, Presentació del llibre, de Noemí Ruidor García.
ds. – 14 – 19:30h. – Dissabtes música a l’Ateneu, “Òpera Fòrum”.
dc. – 18– 19h. – Astronomia, “Que són les estrelles?”
dv. – 21– 19h. – Divendres de les lletres, Mirades literàries per Joana-Alba Cercós.
dc. – 25 – de les 11 a les 13 i de les 17 a les 19h.– Humanitats,
Commemoració del 25N 2020, dia internacional contra la violència masclista.
Dj.. – 26 – 19h.–El llibre que he llegit, El mar, de Blai Bonet.
dv. - -27 – 19h. – Lliurament del Premi literari per a escoles, de l’Ateneu.
ds. – 28 – 19:30h. Dissabtes música a l’Ateneu, “Diàlegs mediterranis”

- dl. 19 de les19 a les 21. Converses en anglès dies 2, 9, 16, 23 i 30
(Banc del temps)
20,30. Assaig Schola Cantorum,
- dt.
20h. Assaig Coral Xiroia.
- dc.De 19h a les 20h. Converses en francès dies 4,11,18 i 25(Banc del
temps)
17:30h.a les 19 Converses amb italià dies, 4, 11, 18 i 25 (Banc del
temps)
20,30h. Danses i balls Folk.Dies 4 i 18.
- ds. 17 h. Modelisme ferroviari dissabtes dies 7 i 21.
Activitat diàries i serveis
Horaris diversos
- Educació física. Gimnàstica de manteniment.
- Servei de cafeteria.
- Biblioteca.
- Sala d’exposicions.
- Espais de reunions de socis i entitats, etc.
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Dies i hores: de, dimarts 3 al divendres 13, de 17 a 21h.
Lloc: Sala d’exposicions, cafeteria
INAUGURACIÓ: dimarts 3 a les 20h.
És obligatori l'ús de mascareta i guardar la distància de seguretat."
Donada la restricció d'aforament actual, en un mateix moment només
podrà ser visitada per un màxim de 10 persones. Hi haurà una persona de
l'Ateneu per controlar l'aforament.
És obligatori l'ús de mascareta i guardar la distància de seguretat."
Per assistir als actes d’inauguració tindrem un 50% d’aforament, caldrà
demanar reserva al Tel. 973 24 71 72 o al correu electrònic,
ateneu@ateneulleida.cat.

QUE SÓN LES ESTRELLES? I
Aquests astres il·luminen l’univers amb la seva resplendor, però què són,
com s’han format, quina és la seva matèria, de quines classes n’hi ha,
com evolucionen...?
Dia i hora: dimecres 18 a les 19,00 hores.
Lloc: sala Nausica.
Per assistir a l’acte, tindrem un 50% d’aforament, caldrà demanar
reserva al Tel. 973 24 71 72 o al correu electrònic,
ateneu@ateneulleida.cat
És obligatori l'ús de mascareta i guardar la distància de seguretat."

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.
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.
Si vols participar en les activitats habituals: converses en anglès, italià
i francès , inscriu-te a secretaria per tal de poder organitzar els grups
d’acord amb la normativa higiènica en vigor.
-anglès, els dilluns de 19 a 21 hores
-italià, els dimecres de 17,30 a 19 hores
-francès el dimecres de 19 a 20 hores
Si vols participar en la organització dels grups fent de coordinador/ora
o de representant del banc a la Junta de l’Ateneu, seràs ben rebut/da
Tan bon punt estiguin constituïts els grups avisarem per a l’inici de
l’activitat.
Les activitats del banc del temps són gratuïtes per als socis de
l’Ateneu

SERVEI D’ASSESSORAMENT LECTOR
Des de la Secció de Biblioteca, us oferim un “Servei d'Assessorament
Lector” ofert concretament pel vocal de Biblioteca a la Junta
Directiva de l'Ateneu, Adolf Boldú, professor, filòleg i astrònom.
Aquest servei va destinat tant a les persones que ja són lectores
habituals de llibres de la biblioteca com els que llegeixen altres obres
que han triat personalment adquirint altres volums. Així, qui desitgi
atrevir-se a provar altres gèneres o subgèneres literaris,
autors/autores, obres no tan conegudes d'aquests darrers, literatura
d'altres cultures o obres d'assaig, història (sobre la història de Lleida
n'existeix un bon assortiment), ciències, sociologia o diverses
humanitats, està en disposició de demanar consell al bibliotecari de
l'Ateneu, el que els indica, segons les preferències de cadascú,
aquelles obres que proveeix la nostra biblioteca o una externa, i els
assessora sobre quina obra pot ser la més apropiada.
Al mateix temps, aquelles persones que no tinguin encara l'hàbit de
la lectura o no coneguin gaire aquest àmbit, també gaudeixen d'un
assessorament personalitzat per part de la persona encarregada de
la biblioteca, el qual els serveix de guia i el recomana per quins llibres
poden iniciar-se en la lectura o en altres gèneres i subgèneres encara
desconeguts o poc llegits per elles.
Animeu-vos i consulteu. Aquest servei pot ser presencial els dimarts
per la tarda de dos quarts de sis a dos quarts de vuit, a la biblioteca
de l'Ateneu (demanant prèviament cita) o virtual mitjançant un
correu a l'e-mail personal de l'Adolf Boldú.
trobadordestrelles@hotmail.com o al propi telèfon particular d'ell
609950092 .
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT
Llegirem i debatrem la lectura El mar de Blai Bonet
Dia i hora: Dimecres, 26 a les 19,00 hores.
Lloc: Biblioteca
És obligatori l'ús de mascareta i guardar la distància de seguretat
EL DIVENDRES DE LES LLETRES
Mirades literàries, per Joana-Alba Cercós
Dia i hora: Divendres, 20, a les 19,00 hores.
Lloc: Sala Nausica
És obligatori l'ús de mascareta i guardar la distància de seguretat."
Per assistir als actes tindrem un 50% d’aforament, caldrà demanar
reserva al Tel. 973 24 71 72 o al correu electrònic,
ateneu@ateneulleida.cat
LLIURAMENT DEL PREMI LITERARI PER A ESCOLES DE L’ATENEU
Dia i hora: divendres, 27 a les 19,00.
Lloc: Biblioteca
Per assistir a l’acte tindrem un 50% d’aforament, caldrà demanar
reserva al Tel. 973 24 71 72 o al correu electrònic,
ateneu@ateneulleida.cat.
Cal venir amb mascareta i guardar les distàncies de seguretat.

Schola Cantorum
Esperarem fins al febrer, per si estem tots una mica més tranquils.

Al novembre de 2020 continuem la Dansa a l’Ateneu!
Tornem a ballar i, de forma delicada, continuem el curs de Balls Folk
Ho fem, quinzenalment, a la sala Polivalent de l’Ateneu, els dimecres de
20’30 a 21’30h, on hi ballem per gaudir amb diferents danses d’arreu.
Tenim previst els dimecres 4 i 18 de novembre
Dansaires us hi esperem!!
Seguim les recomanacions de Salut i Cultura pel que fa a les mesures de
protecció Covid19.

L’Ateneu Popular de Ponent, en col·laboració amb l’Associació Lleidatana
de Swing, us proposem el:
CURSET D'INICIACIÓ AL LINDY HOP EN PARELLA (SWING)
Adreçat a totes les edats a partir de16 anys.
Ball en parella (no és imprescindible fer la inscripció de manera
conjunta).
Tipus de música: swing.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Farem classes en horari de matí i tarda, cal que us poseu en contacte
amb l’Ateneu per apuntar-vos.
Cal venir amb mascareta i guardar les distancies de seguretat.
HATHA IOGA.
De moment ho tenim ajornat, ja us avisarem quan comencem

CONFERENCIA COL·LOQUI
En commemoració del “25 2020” amb Associació ”Valentes i
acompanyades”.
Entitat que treballa contra els matrimonis obligats. Una violència més
contra les dones.
Virtuals i presencials.
Dia i hores: dimecres 25, de les 11:00h a les 13:00h i de les 17:00h a les
19:00h.
Lloc Sala Nausica.
Per assistir a l’acte, tindrem un 50% d’aforament, caldrà demanar
reserva al Tel. 973 24 71 72 o al correu electrònic,
ateneu@ateneulleida.cat
És obligatori l'ús de mascareta i guardar la distancia de seguretat.

Aquest mes de novembre, continuarem amb les reunions dels dissabtes
de la Secció de Modelisme Ferroviari. Ho fem amb molta il·lusió de
retrobar-nos, i poder parlar i debatre sobre la nostra afició dels trens en
miniatura.
Aquest mes continuarem decorant el mòdul núm 1 que forma part dels
mòduls de Cervera. També farem un taller sobre el sistema digital
aplicat al trens en miniatura. Repararem algunes vies dels mòduls de
Cervera. També farem circulació de trens a les maquetes que tenim a
l'Ateneu. Aquest mes farem reunió els dissabtes dies 7 i 21.

L'Schola Cantorum segueix amb els assaigs
Dia: dilluns.
Hora: 20.30
Lloc: Sala Polivalent (gimnàs)
És oberta a qui en vulgui formar part informant-se a
l'Ateneu.
Cal venir amb mascareta i guardar les distàncies de
seguretat.

DISSABTES, MUSICA AL’ATENEU
*Òpera Fòrum*
Siegfried de Richard Wagner
(L'anell del Nibelung - 3a Jornada)
Presentació: M. Àngels Molpeceres i Josep Mallol
Dia i hora dissabte 14 a les 19:30h.
CORAL XIROIA
La Coral Xiroia fa els assaigs
Dia: dimarts.
Hora: de 20h a 21h.
Lloc: Sala Polivalent (gimnàs)
Els que hi estigueu interessats a formar-ne part, demaneu
informació a l'Ateneu.
Cal venir amb mascareta i guardar les distàncies de
seguretat

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

La Secció de Música ens reunim cada primer dilluns de mes,
a 2/4 de 8 del vespre a l'Ateneu.
Si algú de vosaltres està interessat en la música i voleu
formar-ne part, sereu molt benvinguts.

Durant les classes es seguiren les mesures sanitàries vigents en relació a
la Covid-19.
"Diàlegs mediterranis"
Xavi López, flauta i clarinet
Jordi Sàbat, guitarra clàssica
Pepe Martínez, percussió.
Dia i hora: dissabte, 28 a les 19:30h.
Lloc: Sala Nausica.

Les parelles s'ajustaran a l'inici del curs (o de cada classe) i no es faran
canvis .La inscripció també dóna dret a participar a totes les activitats
públiques organitzades per l'Associació Lleidatana de Swing mentre duri
l'esmentat curset.
Preu previst, 60 euros.
Per inscripcions i informació, al correu
ateneu@ateneulleida.cat o al Tel. 973 24 71 72
Dia i hora: dimecres 4 de les 20.30 a les 21:30h.
Lloc: Ateneu

De Noemí Riudor García:
Memòria Històrica. Fent recerca del Pirineu a l’Ebre.
En 14 anys de recerca, l'autora ha recollit històries que van més enllà de
la Guerra Civil i que permeten conservar els records d’aquells que un dia
es cregueren desapareguts. Perquè un no mor si algú el recorda.
Un recull d’històries úniques que mantenen viu el batec i que és un
reconeixement tant a les persones que les visqueren com a les que les
han preservat.
Dia i hora: divendres 13 a les 19h
Lloc: Sala Nausica
Per assistir a l’acte, tindrem un 50% d’aforament, caldrà demanar
reserva al Tel. 973 24 71 72 o al correu electrònic,
ateneu@ateneulleida.cat
És obligatori l'ús de mascareta i guardar la distància de seguretat

Per poder assistir als concerts s'ha de demanar reserva al Tel.
973 24 71 72
Cal venir amb mascareta i guardar les distàncies de seguretat.
L'aforament serà del 50%

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 animen a participar de la pluralitat de l’Ateneu.

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

