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GENER 2009

ARTS PLÀSTIQUES
Taller de disfresses i complements

dimecres 14 de gener, a les 19 h (espai de la
cafeteria de l’Ateneu)
Tal i com us vàrem anunciar en fulls anteriors ,
volem assistir a la rua de Carnestoltes amb tots
vosaltres i acompanyar, fent gresca, la carrossa
de l’Ateneu .
En aquesta primera sessió triarem el model de
disfressa i l’estampat de la roba. Posteriorment
ens reunirem cada dimecres fins enllestir la
disfressa abans del dia de la rua.

BANC DEL TEMPS
NOVETAT ANTICRISIS. Intercanvi
d’objectes
El dia 20 de gener, a les 19.30 h us convidem a la
cafeteria de l’Ateneu per tal d’intercanviar
objectes (per exemple: regals repetits dels
Nadals)
Converses en italià
Dimarts 20 de gener
Horari: de 19.30 a 20.30 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu
Converses en francès
Ens trobarem els dimarts 13 i 27 de gener
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: aula Glòria Roig
Converses en anglès
Ens trobarem els dimecres 14 i 28 de gener
Horari: de 19.15 a 20.15 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu

Taller d’autoestima i creixement personal
Dies: dilluns 12 i 26 de gener
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: sala Nausica

BIBLIOTECA
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

Els homes que no estimaven les dones, de
Stieg Larsson (Editorial Columna)
Podeu venir a comentar-lo el dijous 15 de gener.
Moderarà les participacions el Salvador Escudé.
Hora: 20.00 h
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu

Llibres recomanats aquest mes i que
trobareu a la biblioteca

Emma (Maria Barbal) Novetat
Indibil i la Boira (J. Vallverdú)
Perfil de dona (Carme Pallàs)

CONTES PER A LA QUITXALLA

Recuperem aquesta activitat amb la col·laboració
de la Pili Ros. Ens narrarà un conte i ens farà
gaudir de les aventures dels seus protagonistes.
Tots hi sou convidats!
Dia: dissabte 31 de gener
Hora: 11.00 h
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu Popular de Ponent

FOTOGRAFIA
CARTIER BRESON
Documental sobre l’obra d’aquest gran
fotògraf
Data: divendres 23 de gener
Hora: 19.00 h
Lloc: sala Nausica

Visita guiada de la seva obra a l’exposició a

Caixa Fòrum Lleida.
Data: dissabte 24 de gener
Hora: 10.00 h
Lloc de trobada: davant del Caixa Fòrum Lleida
En sortir de l’exposició us convidem a fer fotos,
plegats, a l’interior de la Seu Vella.

EDUCACIÓ FÍSICA

Us proposem anar a caminar per Lleida.
Dates: el primer i tercer dijous de cada mes
Lloc de trobada: davant de la porta del gimnàs
de l’Ateneu.
Horari: de 18.00 a 19.00 h
Com sempre us hi esperem a tots!

EXCURSIONISME
ESTIU 2009: RÚSSIA
2a quinzena de juliol

Amb motiu del 30è aniversari de l’Ateneu us
proposem fer el viatge d’estiu a Rússia.
El programa, que ja està quasi definit, us el
volem presentar a la reunió informativa que
farem el:

dimarts, 13 de gener
Hora: a partir de les 20.15 h
Lloc: sala Nausica
Els que hi estigueu interessats podreu fer la
reserva a partir d’aquesta data (no caldrà fer
cap pagament a compte en aquesta reunió).

FESTES POPULARS
La carrossa pel Carnestoltes està quasi a punt.
Animeu-vos a participar en la secció de festes
populars i a sortir plegats a la rua.
Si voleu col·laborar en la de la festa major al
maig també hi sou convidats. No deixeu passar
l’oportunitat de disfressar-vos de nou i divertirvos llançant confetti. Per a més informació
adreceu-vos qualsevol dissabte, a partir de les
17.30 h, al local situat al carrer Pau Claris núm. 9
(davant de l’Ateneu) o pregunteu a secretaria.

HUMANITATS
Taules rodones "PRESENT I FUTUR
DEL MODEL ATENEISTIC”
Els ateneus: xarxa, participació i
cultura

Organitza: Federació d’Ateneus de Catalunya
Dimecres, 14 de gener
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala Nausica
Entrada lliure!
Participants: Manel Lladonosa (catedràtic
d’història contemporània de la UdL i 1r President
de l’Ateneu Popular de Ponent) i Vicenç Villatoro
(escriptor i periodista)

Moderarà l’acte: Ester Planas, periodista de
Catalunya Ràdio
Amb motiu del seu 25è aniversari, la Federació
d’Ateneus de Catalunya ha convocat un cicle de
taules rodones obertes a tothom en que
persones destacades del món cultural i social del
país analitzaran la incidència social i els reptes
del món ateneístic català.
Aquesta sessió ja us la vàrem anunciar per fer-la
al mes de novembre, però va quedar ajornada
fins ara.
Us hi esperem!

DIÀLEGS DEL DILLUNS
LA CRISI, REFREDAT O PULMONIA?

El dilluns 19 de gener esteu convidats a

manifestar la vostra opinió sobre aquest tema
candent. Comptarem amb l'assistència del Ramon
Morell i Rosell, economista i professor de
planificació urbana de la UdL.

Lloc: Sala Nausica

Hora: 20.00 h

GRUP DE PARAULA
En la presentació del 12 de desembre de 2008
"Conclusions de l'estudi TRAUMA PSÍQUIC I
TRANSMISSIÓ INTERGENERACIONAL" es va
proposar la constitució d'un GRUP DE PARAULA,
amb la finalitat de compartir experiències dels
efectes psíquics de la Guerra del '36, el
franquisme i la transició.
Treballarem a partir de records referits a
silencis, repressions o traumatismes i com s'han

pogut explicar, recuperar o resituar en el diàleg
entre les generacions (la que ho visqué, la dels
descendents i encara la dels més joves).
Qui hi estigui interessat cal que s'inscrigui abans
del dia 7 de gener de 2009 a la secretaria de
l’Ateneu i el compromís de participació queda
subjecte a l'acceptació d'unes regles mínimes de
funcionament per garantir la discreció i la
confidencialitat en el grup.
Coordinadors: Teresa Estany i Joan Pijuan.
Calendari de sessions: els divendres 09/01,
30/01, 13/02, 06/03, 27/03, 17/04, 08/05,
29/05 i 19/06.
Lloc: Sala Nausica de l’Ateneu
Horari: des de les 19.45 a les 21.15 h

Curs d’Introducció a l’art de la
pintura: Com entendre i mirar un
quadre.

A càrrec de Maria Carme Vila.
Durada: tots els dijous des del 19 de febrer fins
al 14 de maig.
Horari: de les 17.00 fins a les 18.00 del matí.
Lloc: aula Glòria Roig
Per a realitzar la inscripció i per a més
informació dirigiu-vos a la Secretaria.
Als que vàreu assistir al curs de reforç de la

memòria i musicoteràpia del record es farà
manteniment al final de cada sessió.

MÚSICA
DISSABTES, MÚSICA A L’ATENEU
23a Temporada 2007-2008 Segon Cicle

Durant el mes de gener no hi haurà cap concert.
Us avancem el primer d’aquest segon cicle, que
es farà al mes de febrer.
7 de febrer

Recital de lieder de Robert i
clara Shumann
AÏDA RAURELL, soprano
MARCOS FERNÁNDEZ,
piano

Hora: 20.00
Lloc: Sala Nausica

Entrada gratuïta!

US DESITGEM UN BON ANY

