ARTS PLÀSTIQUES
Durant el mes de gener podreu veure una exposició
d’olis de l’artista lleidatana Teresa Camí “TECA”.
Lloc: sala polivalent (cafeteria de l’Ateneu)
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

BANC DEL TEMPS
Converses en francès
Ens trobarem els dimarts 12 i 26 de gener
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: aula Glòria Roig
Converses en anglès
Dimecres 13 de gener
Hora: 20 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu
Taller d’autoestima i creixement personal
Dies: dilluns 11 i 25 de gener
Hora: 19 h
Lloc: sala Nausica

BIBLIOTECA
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

Els jugadors de Whist, de Vicenç Pagès Jordà
Una important obra plena d’humor i cinisme amb
molts referents musicals, cinèfils i televisius.
Podeu venir a comentar-la el dijous 28 de gener.
Moderarà les participacions el Salvador Escudé.
Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu

LLIBRES RECOMANATS

mes i que trobareu a la biblioteca

aquest

Memorial de Na nona (Guillem Viladot, Edicions
del Moll)
Crònica d’un crepuscle (Josep San Martin, Pagès
Editors)
La noia a la sorra (Jordi Sarsanedas, Edicions
Destino)

DANSA
Ja som una bona colla que ens apleguem els dimecres
per ballar i gaudir plegats de les nostres danses i
de les d’altres països.

Si encara t’ho estàs rumiant, no ho pensis més i vine
a «tastar» aquesta activitat.
Ballem cada dimecres de 9 del vespre a 2/4 d’11 al
gimnàs de l’Ateneu.

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!

FESTES POPULARS
TALLER DE DISFRESSES
I COMPLEMENTS
Dijous 14 de gener, a les 19 h
Lloc: gimnàs de l’Ateneu.
Tal i com us vàrem anunciar en el bull anterior ens
hem reunit un parell de vegades per preparar-nos la
disfressa pel Carnestoltes.
Els que hi estigueu interessats a participar en la
comparsa de l’Ateneu veniu com a màxim aquest dia
a fi de poder encomanar la roba necessària i posar
fil a l’agulla abans de que sigui massa tard.
Animeu-vos a fer gresca i a acompanyar la carrossa
de l’Ateneu .
Posteriorment ens reunirem cada dijous fins enllestir
la disfressa abans del dia de la rua.

HUMANITATS
DIÀLEGS DEL DILLUNS
Ciència de sobretaula en viu i en directe.

El professor Anicet Cosials, que ha estat guardonat
amb el premi Catalunya Educació 2009, ens farà un
conjunt d’experiments de física i química que invitaran a reflexionar sobre temes de ciència fàcil i
propera.
Us esperem el dilluns, 18 de gener
Lloc: Sala Nausica
Hora: 20 h

IMATGES D'ARREU DEL MÓN 2010
En aquesta ocasió ens avancem una setmana.
Gaudirem de cinc sessions, la primera al gener.
Veniu a l’Ateneu tots els dijous, a partir de les 20
h a la sala Nausica
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 i Miquel
Roquet

2010, L'ANY DEL RIU SEGRE
Ponència inaugural de l’any del riu Segre:

Els cabals ecològics al llarg del riu Segre. A càrrec
de Mònica Bardina, biòloga de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA)
Dimarts, 12 de gener
Lloc: Sala Nausica
Hora: 19 h
Trobareu la informació de més activitats en els
propers Bulls. Hi ha una programació fixada fins al
desembre que podeu consultar a la web de l’Ateneu.
Lleida Ambiental edita un calendari del 2010 que
incorpora imatges inèdites del riu Segre i texts on

MÚSICA

Us desitgem
un bon any
2010

DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU

Temporada 2009-2010

Segon Cicle

Gener, 30: Altercambra
David Giné, guitarra
Arnau Millà, flauta travessera
Mamen Barreña, viola
Jordi Gallén, violoncel

Butlletí informatiu núm. 1 l'Ateneu 2010

es tracten qüestions importants sobre aquest.
És un document molt ric i interessant que de ben
segur us aportarà molta informació.
La seva edició es limitada, si us interessa adquirirne un, poseu-vos en contacte amb la secretaria de
l’Ateneu. Animeu-vos!
Preu: socis 2€, no socis 5 €.

Horari: 20 h. Lloc: sala Nausica.

ENTRADA GRATUÏTA!

VARIS...
Divendres dia 8 de gener ens tornarem a reunir els
cantadors de Ponent al voltant d’una taula al nostre
Ateneu Popular, a l’espai de la cafeteria.
Si vols venir a cantar o tocar, només cal que portis
la veu, l’instrument i alguna cosa per menjar i
compartir. I d’aquest sopar comú en sortiran les
forces per cantar tot allò que vagi brollant de
cadascú i de tots plegats!

Ateneu Popular de Ponent
Pau Claris, 10
25008 Lleida.
Telèfon secretaria:
973 24 71 72
Telèfon zona bar:
973 24 47 04
Fax:
973 24 99 10
Adreça electrònica: ateneu@ateneulleida.cat
Pàgina Web: http://www.ateneulleida.cat
Edita: Ateneu Popular de Ponent.
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