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INFORMACIÓ GENERAL
Simposi d’escriptura SCRIPTUM
12, 13 i 14 de gener de 2012
Escriure és un plaer i també pot ser una necessitat,
però, sobretot, és una tècnica que cal dominar per
poder dedicar-s'hi professionalment, i no esperar que
l'aztar o les muses resolguin allò que l'autor ignora.
Scriptum pretén abordar els problemes de la professió
amb diàleg, experiència i rigor intel·lectual.
Hi participaran, entre altres, l'Enric Bañeres, el Carles
Duarte i el Pep Coll.
Les persones sòcies gaudiran d'un 20% de descompte
en el preu de la inscripció.
Per a més informació vegeu la publicitat adjunta o
també: http://simposiescriptors.blogspot.com i
scriptumlleida@gmail.com

Festival JAZZ TARDOR 2011
Del 3 al 26 de novembre
Us recordem que podreu gaudir dels preus d'entrada
reduïda per als concerts de la divuitena edició del
festival Jazz Tardor. Utilitzeu el carnet de soci en el
moment de l'adquisició als punts de venda anticipada o
a la taquilla els dies del concert.
Els concerts es faran a l'auditori Enric Granados, al
Cafè del Teatre de l'Escorxador .
Més informació al 973 23 90 23 o :
www.quadrantcorner.com/jazztardor
jazztardor@quadrantcorner.com
htpp://www.faceboock.com/jazztardor

CAMINEM PER LLEIDA
La darrera ruta prevista per a aquest 2011 és la
III Caminada de Marxa Nòrdica: “El lent caminar

dels Drets de les Dones” (9 km)
Dia: diumenge 20 de novembre
Hora 9.30 h
Sortida: Parc Nord del Turó de la Seu Vella
Arribada: Plaça de les Magnòlies (Balàfia)
Organitza: Grup EFIS (INEFC), Associació Amics de la
Seu Vella, Centre Excursionista de Lleida, AVV Balàfia,
Dona Balàfia i Ateneu Popular de Ponent.
No hi falteu! Caminar és fer salut!

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Diumenge 20 de novembre
En el marc de les activitats d'aquesta iniciativa,
l'Ateneu i la Universitat de Lleida tenim previst
realitzar un itinerari comentat sobre la ciència a Lleida.
Serà el diumenge 20 de novembre matí
Per a més informació truqueu a Secretaria al
973 247 172 o consulteu www.ateneulleida.cat

LLEIDA
TARDOR MÀGICA 2011
Conferència Màgic Andreu.
L’il·lusionisme com a tècnica
de comunicació social
El Màgic Andreu ens ensenyarà els conceptes bàsics de
l'il·lusionisme i l'ús dels mateixos com a mitjà de
comunicació socio-empresarial. Aquesta conferencia
tracta de millorar l'efectivitat de la comunicació
social a través dels coneixements que resulten de la
interrelació psicològica entre l'il·lusionisme i tot el que
aquest comporta com habilitat,ritme,espai,espectacle,
enginy, fantasia, i la comunicació social.
Lloc: Universitat de Lleida, edifici Rectorat
Dia: 12 de Novembre a les 17.00 hores
L'entrada és gratuïta, però l'aforament es limitat. Els
socis i els amics de l'Ateneu tenim 50 places
reservades. Els interessats podeu reservar a
secretaria, per telèfon o mitjançat correu electrònic.

