ARTS PLÀSTIQUES
IMPRESSIONS I
SENTIMENTS

Del 10 al 28 de gener podreu visitar aquesta exposició
d’Angelina Escolies (tècnica d’acrílic).
Lloc: sala polivalent (cafeteria de l’Ateneu)
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 21 h

LAMOLLA,
MIRALL D'UNA ÈPOCA

Organitzem una visita comentada al Museu d’Art Jaume
Morera per conèixer l’obra i la trajectòria vital d’Antoni
Garcia Lamolla i participar en un taller de tècniques
surrealistes.
Visita guiada: dimecres 19 a les 18 h
Visita guiada i taller: dissabte 22 a les 18 h
Punt de trobada: Museu Morera (av. Blondel, 40)
En teniu un dossier amb més informació al web de
l’Ateneu, us hi podeu inscriure a Secretaria. Entrada
gratuïta.

BANC DEL TEMPS
Converses en anglès
Dies: els dilluns 10 i 24 de gener. Hora: de 20 a 21 h
Converses en francès
Dies: els dimecres 12 i 26 de gener. Hora: de 19.30 a 20.30 h
Taller d’autoestima i creixement personal
Dies: els dilluns 10 i 24 de gener. Hora: de 19 a 20 h
Ofertes
- Un soci del banc s’ofereix per assessorar-vos a l’hora
de fer reformes a casa
- Un altre soci s’ofereix per a petites reparacions a la llar
Demandes
- Seguim necessitant algú que ensenyi a editar vídeos
amb el programari Sony Vegas
- Als Reis d’Orient, que siguin generosos amb tots
vosaltres

BIBLIOTECA

EL LLIBRE QUE HE LLEGIT

Pedra de tartera, de Maria Barbal (Editorial Laia) –
Premi Joaquim Ruyra 1984
Dia i hora: dijous 27 de gener a les 19 h
Lloc: biblioteca de l’Ateneu

LLIBRES RECOMANATS aquest
mes i que trobareu a la biblioteca
- Un món feliç, d’Aldous Huxley (La Llar del Llibre)
- Màrmara, de Maria de la Pau Janer (Edicions 62)
- De mica en mica s’omple la pica, de Jaume Fuster
(Edicions 62)

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 us ho esteu rumiant, no us hi penseu més i
animeu-vos a provar aquesta activitat!
Ballem cada dimecres de les 21.00 a les 22.30 al gimnàs
de l’Ateneu.

FESTES POPULARS

DISFRESSES I CARROSSA
DE CARNESTOLTES
Estem preparant la carrossa d’enguany i esperem que us
hi afegiu per fer una comparsa com cal. Hem pensat en
unes disfresses senzilles i ens trobarem per parlar de tot
plegat. Animeu-vos-hi!
Dia i hora: dijous 20 de gener, a les 20 h
Lloc: local de davant de l’Ateneu

MOROS I CRISTIANS
Aquest any la comparsa dels Anglesola té la capitania, i
necessitem persones a partir de 8/9 anys que vulguin
participar en el boato per al lluïment del rei Bernat I
d’Anglesola. Els interessats, poseu-vos en contacte amb
Secretaria.

HUMANITATS

DIÀLEGS DEL DILLUNS
Com veieu el nou Parlament de Catalunya?
Debatrem sobre el canvi al panorama polític català arran
dels resultats del 28-N. Veniu a dir-hi la vostra!
Dia i hora: 17 de gener a les 20 h
Lloc: sala Nausica

Us convidem a aquesta xerrada organitzada per
l’Associació per al Parkinson de les Terres de Lleida, en
què participaran malalts i personal sanitari.
Dia i hora: dimarts 25 de gener a les 19.30 h
Lloc: sala Nausica

IMATGES D'ARREU DEL MÓN
2011
Us recordem que, com cada febrer, el mes vinent gaudirem
d’aquest cicle, en què aquest cop visionarem imatges
d’Alemanya, el Kilimanjaro, Turquia i l’Elbrús —el cim més
alt del Caucas— mentre els protagonistes d’aquests
viatges comparteixen les seves experiències amb tots
nosaltres. No hi falteu!

VARIS

Butlletí informatiu núm. 1 l'Ateneu 2011

XERRADA SOBRE EL
PARKINSON

Divendres dia 21 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 voleu venir a cantar o tocar, només cal que porteu 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!
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