ARTS PLÀSTIQUES
Del 2 al 15 de juny exposició de pintures sota el títol
Sols Negres de l’autor Antonio Conesa Cervera.
Horari: de 17 a 21 h, de dilluns a divendres
Lloc: sala polivalent, espai cafeteria de l’Ateneu.

Exposició dels treballs de PATCHWORK

Del 16 al 30 de juny podreu gaudir dels treballs en
Patchwork realitzats per les alumnes de l’Ateneu que han
assistit al curs d’aquesta tècnica.
El dimarts 16 de juny esteu convidats a una
demostració de les tècniques i origen de les labors de
costura realitzades, a càrrec d’Elvira Porqueres.
Horari: de 18.30 a 20.30 hores
Lloc: sala polivalent, espai cafeteria de l’Ateneu.

BANC DEL TEMPS
Un any més tornem a muntar un RASTRE pel dia en que
tindrà lloc l’Aplec de l’Ateneu. Per participar-hi podeu
buscar aquells objectes, llibres, discs, etc. que són
bonics i pràctics, però que ja els heu vist massa i els
porteu el dia de l’Aplec per fer un intercanvi ben “xulo”.
Us animeu? Doncs som-hi, no us ho perdeu!

EDUCACIÓ FÍSICA
CAMINEM PER LLEIDA
Ruta de l'Aigua: 31 de maig, 9.00 h
Et recordem aquesta activitat anunciada al bull
anterior (atenció: canvi en l’hora de sortida).
Vine a conèixer els camins on l’aigua és la principal
protagonista. En el marc de les caminades populars que
organitza la coordinadora d’entitats Lleida Camina,
L’Ateneu, la regidoria de Medi Ambient i el Museu de
l’Aigua et convidem a fer una caminada popular el
diumenge 31 de maig.
Hi ha dos itineraris possibles: un recorregut més
curt amb parades explicatives (format similar a
l’activitat del Coneixes la teva ciutat?), i un altre més
llarg per si voleu caminar de valent coneixent l’entorn
del nostre riu. Per a més informació, adreceu-vos a la
secretaria.
Dia: diumenge 31 de maig
Hora de sortida: 9.00 h
Punt de sortida: passarel·la del Liceu Escolar a la
banda de Cappont

IOGA DE POLARITAT

Darrera sessió d'adult i infant: dissabte 30 de maig.

ESCOLTISME
L’agrupament escolta Alosa anem de campaments.
Data: del 25 al 30 de juny
Lloc: al Poble Nou (zona del delta de l’Ebre, Montsià).

HUMANITATS
Presentació del llibre Els dubtes del
caminant, de Jesús M. Villafranca

Data: dimecres 3 de juny
Horari: 19.00 h
Lloc: sala Nausica
Es tracta d’un llibre de viatges, recull de les
vivències de l’autor fent la ruta del Camí de Santiago.
Us esperem!

Exposició "MURALS. Jaume Minguell
Miret i Josep Minguell Cardenyes" al
MUSEU DE LLEIDA
Us convidem a conèixer aquesta exposició comentada
pel propi Josep Minguell.
Tots dos pintors, profundament arrelats al paisatge
ponentí, van desplegar per edificis religiosos i civils de
Lleida i de Catalunya una obra basada en la pràctica de
la pintura al fresc i en la identificació iconogràfica amb
les arrels del territori.
Data: dijous 4 de juny
Hora: 20.15 h
Ens trobarem directament a les portes del Museu de
Lleida.

LLEIDA, UNA MIRADA ENDINS
3 reptes: identitat, natura i cultura

Us convidem a participar en la xerrada col·loqui
organitzada pel Grup Municipal d’ERC i la secció
d’Humanitats, amenitzada per la seva portaveu Montse
Bergés, per tal de fer una mirada endins, en tres
aspectes que en un futur tindran un gran pes sobre la
configuració de la personalitat de la nostra ciutat:
identitat, natura i cultura.
Està obert a tothom!!
Necessitem noves percepcions per encarar el futur.
Dia: dijous, 18 de juny
Hora: 20.00 hores
Lloc: Sala Nausica

MÚSICA
AUDICIÓ ALUMNES DE L'AULA
DE MÚSICA: Edifici CaixaFòrum

Per celebrar la cloenda del curs 2008/09 i apreciar
els avenços dels alumnes de l’Aula de Música de l’Ateneu
us convidem a l’audició d’algunes de les peces treballades
aquests darrers mesos.
Lloc: sala d’actes del CaixaForum Lleida (avinguda
Blondel 3, tl. 973270788)
Data: 9 de juny
Hora: 18.00 h
Entrada lliure, Hi sou tots convidats!

CORALS: Concert de fi de curs

Data. 20 de juny
Hora: 20.45 h
Lloc: Església del Carme
Hi participarà la coral Xiroia d’adults i la coral
infantil de l’Ateneu. Us esperem!

Cloenda 50 anys Col·legi Episcopal

La coral Xiroia participarà en aquest darrer acte de
celebració de la commemoració de cinquanta anys d’història
del col·legi Episcopal. Un conjunt de corals de la ciutat,
entre elles la Xiroia, juntament amb l’Orquestra Julià
Carbonell, interpretarà, entre altres, l’himne del Col·legi,
creat pel compositor Pedro Pardo i amb lletra del
professor Carles Alsedà.
Data: 7 de juny
Hora: 19.00 h
Lloc: Auditori Enric Granados
És un acte reservat als alumnes del Col·legi i als seus
familiars.

Concert a PERAMEA

Un cop més la coral Xiroia oferirà un concert en un
dels actes de celebració de la Festa Major d’aquest
municipi del Baix Pallars durant el mes de juliol. Si us
animeu, hi sou convidats!

AULA DE MÚSICA 2009-2010
Novetat: PREINSCRIPCIÓ

Les persones interessades en qualsevol de les disciplines de l’oferta musical a l’Ateneu, cal que sol·liciteu
la preinscripció a la Secretaria de l’Ateneu. Vàlid tant
per alumnes que vulgueu continuar com per a noves
incorporacions.
Dates: del 8 al 19 de juny
Horari: des de les 17.00 fins a les 21.00
Inici dels cursos: octubre
Matèries:
Llenguatge musical
- Sensibilització, iniciació, ingrés, primer, segon,

BIBLIOTECA
LLIBRES RECOMANATS aquest mes
i que trobareu a la biblioteca
El chino (Henning Mankel) Editorial Tusquets
Els llavis de pandora (Francesc Pané) Eidicions del mall
1986 (Barcelona)
L'últim home que parlava català (Carles Casajuana)
Editorial Planeta

EXCURSIONISME
EL PAISATGE DE CONCA
de l'11 al 13 de setembre

Com ja us vàrem avançar, aprofitarem aquest pont de
tres dies per repetir l’excursió feta l’1 de maig a la
província de Conca. Es tracta d’un recorregut sobretot
paisatgístic: las Torcas, les llacunes de la Canyada del
Hoyo, el naixement del riu Cuervo, la Ciutat Encantada
i Conca.
Malgrat que ja va quedar molta gent apuntada en espera
en la reserva del maig, encara queden algunes places per
si voleu venir aquesta excursió. Les persones
interessades:
 Telefoneu en horari de secretaria al 973 247 172
 També podeu fer-ho per correu electrònic a
excursionisme@ateneulleida.cat
 Venda dels tiquets: els dimarts i dimecres 14 i 15 de
juliol, des de les 19.30 a les 21.00 h
Per qualsevol consulta no dubteu en utilitzar l’adreça de
correu electrònic: excursionisme@ateneu lleida.cat o
per tl. al 973 247 172

INFORMACIÓ GENERAL
JORNADA DE DEBAT
SOBRE L'ATENEU
Data: 24 d’octubre
Us avancem aquesta activitat de reflexió col·lectiva
sobre el que és l’Ateneu. Us convidem a participar en els

debats sobre un dels temes següents per tal de millorar
la gestió i conèixer el que és per a vosaltres i el que
espereu de l’entitat.
- L’espai físic, equipaments i infrastructura de
l’Ateneu.
- La comunicació i projecció exterior.
- Línies de treball de l’Ateneu. Filosofia de l’entitat.
- El model econòmic, finançament, etc.
Rebreu més informació en propers bulls.

CURSOS 2009/2010
Durant el mes de setembre podreu informar-vos a la
Secretaria de l’Ateneu dels cursos i activitats que s’hi
impartiran el proper curs.
Haureu de formalitzar els fulls d’inscripció entre
els dies 15 i 25 de setembre, a banda dels de música (vegeu
l’apartat de la secció) i presentar-los a la Secretaria.
Inici dels cursos: al mes d’octubre.

HORARI D'ESTIU A SECRETARIA
Juliol
De dilluns a dijous: de 18.30 a 21.00 h
Divendres: 18.00 a 20.00 h
Agost
l’Ateneu estarà tancat per vacances
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tercer, quart A i quart B.
- Solfeig per a adults
Instruments
 violí, viola, violoncel, piano, guitarra (clàssica
i elèctrica), flauta travessera, clarinet, saxofon,
cant (per a joves i adults), tècnica vocal, percussió.
Conjunt coral i conjunt instrumental.

US DESITGEM
UN BON ESTIU!

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
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