FESTES POPULARS
La secció de Festes Populars ja tenim la carrossa
pràcticament a punt. Sortirem a lluir-la el dilluns dia 11
de maig per la Rambla Ferran, a partir de les 18 h de
la tarda.
No us la perdeu. Quedeu tots convidats a veure-la i
a participar en la batalla de flors.

ARTS PLÀSTIQUES
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES

Fins el 8 de maig podreu veure una exposició dels
treballs d’alumnes del taller de fotografia de l’Escola
Municipal de Belles Arts de Lleida.
Horari: de 17 a 21 h, de dilluns a divendres
Lloc: sala polivalent (cafeteria de l’Ateneu).

"LA MEMÒRIA D'UN RIU: EBRE"

A partir del 12 de maig podreu gaudir d’alguns
gravats i obra pictòrica, a propòsit del riu, de l’autor
Antoni Martínez Vilàs.
Esteu convidats a la xerrada inauguració d’aquesta
exposició a càrrec del Xavier Eritja en companyia de
l’autor.
Dimarts 12 de maig
Hora: 19 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu

BANC DEL TEMPS
CONVERSES EN FRANCÈS

Us esperem els dimarts 5 i 19 de maig, de 19 a 20 h a l'aula
Glòria Roig.

CONVERSES EN ANGLÈS

Ens trobarem els dimecres 13 i 27 de maig, a partir de
les 19.30 h, a la cafeteria de l'Ateneu.

CONVERSES EN ITALIÀ
Ens trobarem el dimarts 5 i 19 de maig, de 19 a 20 h, a
la cafeteria de l'Ateneu.

TALLER D'AUTOESTIMA
I CREIXEMENT PERSONAL
Ens reunirem els diulluns 4 i 18 de maig, a partir de les
19 h a la sala Nausica.

NOVETAT: Cuines del món

Si vols fer un tast de cuina de l’ Índia participa en
aquest intercanvi.
Data: 5 de maig
Hora: 19.30 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu

EDUCACIÓ FÍSICA
CAMINEM PER LLEIDA
Ruta de l'Aigua: 31 de maig
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 cada
diumenge, L’Ateneu, la regidoria de Medi Ambient i el
Museu de l’Aigua et convidem a fer una caminada popular
el dia 31 de maig.
Us proposem dos itineraris possibles: un recorregut
més curt amb parades explicatives (format Coneixes la
teva ciutat?), i un altre més llarg per si voleu caminar
de valent coneixent l’entorn del nostre riu. Caldrà que
ens confirmeu a la secretaria de l’Ateneu quin itinerari
voleu triar.
Per més informació, adreceu-vos a la secretaria.
Dia: diumenge, 31 de maig. Hora de sortida: 10.30 hores.
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.

DANSA
Us tornem a convocar per ballar cada setmana. Ens
trobem tots els dimecres des de les 21 fins a les 22.30
h al gimnàs de l’Ateneu.
Ballarem i aprendrem danses tradicionals catalanes
i d’altres països. Us hi esperem!

ESCOLTISME
Continuem buscant monitors i monitores per al Kau.
Anima’t i apunta’t a l’aventura.
Si hi estàs interessat contacta amb l’Amàlia
667804444 o comunica-ho a Secretaria.

BIBLIOTECA
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT
L'escola contra el món

Us convidem a comentar plegats la darrera obra del
Gregorio Luri, de l’Editorial La Campana. Moderarà les
intervencions el Salvador Escudé.
Data: dijous 21 de maig
Hora: 20 h
Lloc: biblioteca de l’Ateneu.

POEMES AL CAPVESPRE
Reprenem amb il·lusió aquesta activitat i us convidem
tots els dimecres de maig a gaudir amb la lectura d’una
selecció de poemes del poetes participants.
6 de maig: JORDI PRENAFETA
13 de maig: AURORA MARCO
20 de maig: JOSEP M. NOGUERAS
27 de maig: GABRIEL PENA
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu
Hora: 19.30 h
Coordina: Rosa Fabregat. Jordi Prenafeta continuarà
el cicle a partir a l’any vinent.

Lliurament de premis del V Concurs
de COMPOSICIÓ LITERÀRIA de
l'Ateneu Popular de Ponent
Atès que aquest any se celebra el 150è aniversari del
nomenament de Manel Fuster i Arnaldo com alcalde de
Lleida, el tema del concurs és sobre Els Camps Elisis.
Esteu convidats a assistir al lliurament de premis
als guanyadors
Dia: dijous 28 de maig
Hora: 19.30 h
Lloc: sala Nausica

CONTACONTES
Si us agrada escoltar històries apassionants, un cop
més volem convidar-vos a gaudir de la narració de contes
de la mà de l’Olga Fuentes. Us agradarà a petits i grans!
Dia: dissabte 30 de maig
Hora: des de les 11 fins a les 12 h
Lloc: Biblioteca de l’Ateneu Popular de Ponent

LLIBRES RECOMANATS aquest mes
i que trobareu a la biblioteca
El cant de la joventut (Montserrat Roig) Edicions 62
Els ulls de l’ametller (Marta Alòs) Pagès Editors
Harry Potter i el calze de foc (J. K. Rowling) Editorial
Empúries

LES PLANES DE SON
Dissabte, 6 de juny

Ja ens trobem a les portes de l’estiu i us proposem
fer una visita a les Planes de Son El Centre de Natura
i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus.
Visitarem el Centre de Fauna, les instal·lacions i el
Planetari. Es tracta d’una jornada didàctico-cultural
sobre el nostre territori i la seva sostenibilitat.
Per a reservar les places d’autocar:

Telefoneu al 973 244704 (cafeteria de l’Ateneu)
el dimarts 19 de maig, de 10 a 12 h.

També ho podeu fer a partir del mateix dia de
18.30 a 21 h al 973 247172 (secretaria)

Correu electrònic:
excursionisme@ateneulleida.cat, de les 9 hores del
dia 14 a les 20 h del dia 18 de maig.

NOVA WEB DE L'ATENEU
Durant el mes de maig penjarem la nova versió.
Animeu-vos a visitar-la i us convidem a suggerir el que
considereu oportú.
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EXCURSIONISME

No us ho perdeu, hi haurà activitats per a tots i
totes.
Inscripcions i recollida de tiquets:
A partir del dilluns 18 de maig fins al divendres 5 de
juny a la Secretaria, o bé per telèfon al 973 24 71 72
En el proper bull bull rebreu el programa de tot el dia.
Per a més informació adreceu-vos a la secretaria.
Us hi esperem!

Per a les inscripcions per correu electrònic tingueu en
compte el següent

Reservarem 20 places (de la 17 a la 26 i de la 37
a la 46, aprox.)

Al correu heu d’indicar el nom i cognom de
cadascú i un telèfon

No es podrà reservar més de 3 places per
adreça electrònica

Rebreu una confirmació de plaça

Dies de reserva per correu: des de les 9 h del
dijous 14 de maig fins a les 20 h del dilluns
anterior a les trucades.
Això guardeu-ho per al futur i per qualsevol consulta
no dubteu en utilitzar l’adreça de correu electrònic:
excursionisme@ateneulleida.cat

INFORMACIÓ GENERAL
APLEC DE L'ATENEU 2009
Diumenge 14 de juny
PARTIDA MARIMUNT
Us avancem que aquest curs celebrarem l’Aplec a la
partida de Marimunt. Per anar-hi, hi haurà un servei
d’autobús per qui ho desitgi.

Ateneu Popular de Ponent
Pau Claris, 10
25008 Lleida.
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973 24 71 72
Telèfon zona bar:
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