FESTES POPULARS

13 de febrer:
RUA DE CARNESTOLTES

El dissabte 13 de febrer es farà la rua més divertida de
l’any i a l’Ateneu ja ho tenim tot a punt per fer gresca
i passar-ho bé.
Els participants ens reunim cada dijous, a partir de les
19 h, per preparar la disfressa i els dissabtes a la tarda,
a partir de les 17 h, per fer els darrers retocs de la
carrossa.
Si algú està interessat a participar-hi ens ho ha de
confirmar ràpidament per poder aconseguir la roba.
Us convoquem també els dissabtes 30 de gener i 6 de
febrer per assajar una mica de coreografia a fi que la
comparsa sigui més lluïda. Ens trobarem al gimnàs, a les
19 h. No hi falteu!

ESCOLTISME
AGRUPAMENT ESCOLTA ALOSA!
Vols venir al Cau els dissabtes per la tarda de 16.30 a
18.30 i passar-t’ho super bé?
Si tens entre 8 i 17 anys encara hi ets a temps.
Són 30€ per nen/nena i curs!
Pots passar per la secretaria de l’Ateneu o venir
directament dissabte a la tarda al Cau.
Tens entre 17 i 25 anys?
T’agradaria fer de Cap, és a dir, educar a nenes i nens
els dissabtes per la tarda?
Vine a informar-te a l’Ateneu!

HUMANITATS
DIÀLEGS DEL DILLUNS
Els ciutadans tenen dret a decidir?
Ja sabeu que aquesta activitat és oberta a tothom. Us
hi esperem per saber què n’opineu!
Dia: 15 de febrer. Hora: 20 h. Lloc: sala Nausica

IMATGES D'ARREU DEL MÓN 2010

28 de gener: La ruta dels Annapurna amb BTT.
Jordi Varela Ciudad
4 de febrer: Japó
Enric Llurda i Dolors Marí
11 de febrer: Camins entre núvols. Himàlaia, Manaslu
8163 m. Juanjo Garra

18 de febrer: Viatge a Rússia
Jordi Roma i Anna Lacasa
25 de febrer: El sud d’Amèrica Llatina
Miguel Àngel Roquet, Maria del Valle Peña i Miquel
Roquet
Totes les projeccions tindran lloc a la sala Nausica, a les
20 h. Entrada lliure!

BIBLIOTECA
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT
Màrius Torres, del poeta al lector, de Margarida
Prats Ripoll (Editorial Pagès)
Podeu venir a comentar-lo a la biblioteca de l’Ateneu.
Moderarà les participacions el Salvador Escudé.
Dia: dijous 18 de febrer. Hora: 20 h

LLIBRES RECOMANATS
mes i que trobareu a la biblioteca

aquest

- El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel Garcia
Márquez (Editorial Bruguera)
- Quan trasladeu el meu fèretre, de Jaume Fuster
(Editorial Timun Mas SA)
- Els nostres objectes de cada dia, petit diccionari
irònic i sentimental, de Josep Maria Espinàs (Edicions
62).

BANC DEL TEMPS
Converses en francès

Dies: dimarts 9 i 23 de febrer. Horari: de 19 a 20 h
Lloc: aula Glòria Roig

Converses en anglès

Dies: dimecres 17 febrer. Horari: de 20 a 21 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu

Taller d’autoestima i creixement personal
Dies: dilluns 8 i 22 de febrer. Horari: de 19 a 20 h
Lloc: sala Nausica

Oferiment

Una persona sòcia del BdT s’ofereix per acompanyar
persones grans que precisin anar al metge o bé a la
farmàcia.
Si hi estàs interessat/da deixa les teves dades a la
secretaria de l’Ateneu i contactaran amb tu.

EXCURSIONISME
Any Màrius Torres i Sant Miquel del Fai
6 i 13 de març
Aquest any Lleida celebra l’Any Màrius Torres amb
motiu dels 100 anys del seu naixement i des de la Secció
us proposem fer una excursió als llocs on ell va passar
els darrers anys de la seva vida: el Sanatori de Puigdolena,
el Mas Blanc i Sant Quirze de Safaja. També ens
passejarem per Sant Miquel de Fai per gaudir d’un
paratge natural.
Si hi esteu interessats podeu apuntar-vos:
Mitjançant CE, de l’1 al 8 de febrer, a l’adreça
excursionisme@ateneulleida.cat
Per telèfon, al 973247172, el dimarts 9 de febrer, de 10
a 12 h i totes les tardes a partir d’aquesta data.
Pagament: dies 23 i 24 de febrer (dimarts i dimecres),
de 19 a 21 h.
Per a més informació podeu consultar:
www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme

ESTIU 2010 - ALEMANYA

Ja estem preparant aquest viatge que realitzarem
durant el mes de juliol. Les dates aproximades són de l'11
al 18 i/o del 18 al 25.
Us el presentarem i ja podreu fer la vostra reserva, el
dimecres 17 de febrer, a les 20 h, a la sala Nausica.
Us hi esperem.

DANSA
La música et fa pessigolles als peus?
Vols variar de tant de pop, rock i “reggaeton”?
Si tens curiositat per moure’t seguint ritmes tradicionals
nostres i també d’altres terres, vine als tallers setmanals
de Danses d’arreu del món.
T’hi atreveixes? Aprendràs en bona companyia balls dels
Països Catalans, Grècia, Romania, Anglaterra, etc.
Tots els dimecres, de 21 a 22.30 h al gimnàs de
l’Ateneu.

EDUCACIÓ FÍSICA
PASSEGEM PLEGATS

Si voleu caminar una estona i fer-ho en bona companyia
us esperem cada dijous a l’Ateneu.
Ens trobarem al gimnàs, a les 18 h. Hi sou tots convidats.

ARTS PLÀSTIQUES

Aprofitem també per recordar-vos els dies d’aquesta
activitat fins a finalitzar el curs:
el 30 de gener, el 27 de febrer, el 27 de març, el 17 d’abril
i el 22 de maig. Horari: de 9.30 a 11 h

MÚSICA

ANTOLOGIA
D'ISIDRE MERCADÉ. 1912-2001
Exposició d'olis sobre tela i cartolina.
En podreu gaudir del 15 de febrer al 30 de març.
Lloc: sala Polivalent, espai cafeteria
Lloc: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU

Temporada 2009-2010

Segon Cicle

Gener, dissabte 30
Concert de música de cambra
Altercambra
David Giné, guitarra
Arnau Millà, flauta travessera
Mamen Barreña, viola
Jordi Gallén, violoncel
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IOGA DE POLARITAT
adult + infant

Febrer, dissabte 13
Tàrrega, el renaixement de la guitarra
Recital de guitarra
Sergi Vicente, guitarra
Febrer, dissabte 27
Integral de les sonates per a violí i piano de
Beethoven (II)
Recital de violí i piano
Heriberto Fonseca, violí
Olga Kharitónina, piano
Horari: 20 h. Lloc: sala Nausica. ENTRADA LLIURE

MODELISME
FERROVIARI
CONFECCIÓ D'UN DIORAMA
L’equip de persones que està al capdavant d’aquesta
iniciativa continua treballant en la confecció d’un diorama fruit del taller iniciat durant el primer trimestre. Si
us apassiona aquesta activitat o teniu curiositat en
saber en què consisteix us hi podeu afegir.
Activitat oberta a tothom!
Per a més informació dirigiu-vos a la Secretaria.
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