BIBLIOTECA
EL LLIBRE QUE HE LLEGIT
L’Escarabat d’Or, de l’Edgar Allan Poe
(Edicions La Magrana)
Aquest any 2009 es commemora el naixement de
l’escriptor estatunidenc Edgar Allan Poe i amb aquest
motiu aprofitarem per comentar aquesta obra i/o
qualsevol altra d’ell que hi esteu interessats.
Podeu venir a comentar aquesta obra a la biblioteca
de l’Ateneu. Moderarà les participacions el Salvador
Escudé.
Dia: dijous 26 de març
Hora: 20.00 h

CONTACONTES
Aquest mes esteu convidats a gaudir dels contes amb
la Pilar Mora.
Dissabte 21 de març. 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
A la vora de l’aigua (Rosa Fabregat) Pagès Editors
La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina
(Stieg Larsson) La Columna
El cavall i el noi (C.S. Lewis) Edicions Destino, 3r
volum de la col·lecció Cròniques de Nàrnia

EDUCACIÓ FÍSICA
Per què hem de fer esport?
Per què ens hem de moure?
Tenint en compte que a la secció d’ Educació Física
la salut és l’ eix vertebrador de la nostra activitat, fem
aquesta proposta. Escalfeu “motors” i apunteu a l’agenda
el 26 d’abril.
Assistir a la Caminada Popular que es realitzarà
dins la Mitja Marató de Balàfia,
la Mitja més Saludable,
LA FESTA DE L’ESPORT I LA SALUT
*Aneu a la pàgina web de l’ Ateneu à busqueu el Clip
à poseu fort els altaveus i a gaudir !!!
Veureu on la secció d’activitat física va col·laborar
de forma molt activa...

ESCOLTISME
A l’Alosa estem buscant nous Caps!
Si tens més de 17 anys i ets o vols ser monitor/a de
temps de lleure t’estem buscant a tu!
Ah! i si vols venir a fer les pràctiques del curs de
monitors, no t’ho pensis més! Vine!
Com trobar-nos?
Tel de contacte: 669 67 20 08 (Gemma)
Dissabtes de 16.30 a 18.30 a l’Ateneu

MODELISME FERROVIARI
Un grup de socis i sòcies estem interessats en
formar una nova secció per desenvolupar aquesta
activitat i compartir la nostra passió en la confecció de
mòduls.
Si us hi voleu afegir demaneu més informació a la
secretaria de l’Ateneu. Us convidem a fer-ho!

DANSA
La secció de Dansa us torna a convocar per ballar. Us
esperem a tots i totes els dimecres de les 21.00 fins a
les 22.30 al gimnàs de l’Ateneu.
Ballarem i aprendrem danses tradicionals catalanes
i d’altres països.
Dia d’inici: 4 de març

HUMANITATS
UNIVERSITAT I SOCIETAT CIVIL

Ponència a càrrec del Dr. Joan Viñas Salas, Rector
de la Universitat de Lleida. Moderarà l’acte Juan Cal
Sánchez, Director Executiu del Grup Segre.
Data: dijous 12 de març
Hora: 20.00 h
Lloc: sala Nausica

CONEIXES LA TEVA CIUTAT...?
XXIX Campanya (març de 2009)
LLOCS DE MEMÒRIA DE LA LLEIDA DEL SEGLE XX
Diumenge, 8 de març
Tradició republicana, República i Guerra
Recorregut: des del Casal de Joventut Republicana
fins al Turó de la Seu Vella
Hora d’inici: 10.30 h

Lloc de trobada: Casal de Joventut Republicana de
Lleida (actual seu de l’Institut Municipal d’Acció Cultural)
Guies: Jaume Barrull, Carmen Berlabé, Joan Ramon
González
Diumenge, 15 de març
Espais de repressió i de dol
Recorregut: des de la plaça Víctor Siurana fins al
Cementiri de Lleida
Hora d’inici: 10.30 h
Lloc de trobada: plaça Víctor Siurana
Guies: Conxita Mir, Joan Sagués, Josep Gelonch
Important: per fer part d’aquest recorregut,
s’oferirà un servei especial d’autobús que sortirà de la
plaça Víctor Siurana a les 11.00 h
Diumenge, 22 de març
Barris, moviment veïnal i democràcia
Recorregut: itinerari pel barri del Secà de Sant
Pere
Hora d’inici: 10.30 h
Lloc de trobada: plaça Sant Pere
Guies: Francesc Closa, Associació de Veïns Secà de
Sant Pere

DIÀLEGS DEL DILLUNS
L'Estèvia un tresor pels diabètics i un problema
per a l'indústria farmacèutica?
L’arbust estèvia, més dolç que el sucre i amb zero
calories, ajuda a regular el sucre a la sang i també
resulta beneficiós per a les afeccions cardiovasculars.
Ens ho explicarà en Josep Pàmies que cultiva la
planta i, possiblement, en podrem veure una.
Dia: dilluns, 16 de març
Hora: 20.00 h
Lloc: sala Nausica

PRESENTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ
DE LLIBRES DE POESIA BILINGÜE
AFORES 22
Us convidem a un tastet de pa de forn de llenya
acompanyat de vins de Sanuy mentre us presentem
aquesta interessant col·lecció.
A càrrec de Josep M. Rexach i la presència de
Montse Parra i Joan Busqueta.
Dia: dijous 12 de març
Hora: 19.30 h
Lloc: espai de la cafeteria

CONVERSES EN CATALÀ
Dilluns 9 i 23 de març
Lloc: cafeteria de l’Ateneu

Horari: de 18 a 19 h

CONVERSES EN FRANCÈS

Dimarts 10 i 24 de març
Lloc: aula Glòria Roig

DISSABTES, MÚSICA A L'ATENEU

23a Temporada 2008-2009

Dimecres 11 i 25 de març Horari: de 19.30 a 20.30 h
Lloc: cafeteria de l’Ateneu

CONVERSES EN ITALIÀ
Horari: de 19 a 20 h

Segon Cicle

14 de març

Recital de violí i guitarra
Pedro Burzaco, violí
Sergi Vicente, guitarra

28 de març

Concert de música de cambra
Albert Morreres, flauta
Vivián Sánchez, piano

Horari: de 19 a 20 h

CONVERSES EN ANGLÈS

Dimarts 3 i 17 de març
Lloc: cafeteria de l’Ateneu

MÚSICA

Tots els concerts són a les 20 h, a la sala Nausica
ENTRADA GRATUÏTA!

TALLER D'AUTOESTIMA
I CREIXEMENT PERSONAL
Dilluns 9 i 23 de març
Lloc: sala Nausica
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BANC DEL TEMPS

Horari: de 19 a 20 h

- INTERCANVI d’esqueixos i preparació de les
plantes per a la nova temporada
Les persones interessades ens trobarem el dia 17 de
març, a les 19.00 h a la cafeteria de l’Ateneu.
- Una sòcia del BdT interessada en la poesia vol
intercanviar coneixements i fer alguns poemes. Ens
trobarem el dia 3 de març de 19.30 a 20.30 h a la
cafeteria de l’Ateneu.
- T’agradaria intercanviar la teva segona residència
i gaudir el teu temps lliure de manera diferent?
Deixa les teves dades a la secretaria de l’Ateneu i
des del Banc del Temps ens posarem en contacte.

FESTES POPULARS
Ja ha passat el Carnestoltes i és moment de dedicar
tots els nostres esforços a la carrossa per a la festa
major de maig. Us convidem també a participar-hi! Ens
trobareu cada dissabte, a partir de 2/4 de 6 de la tarda,
al magatzem del davant de l’Ateneu. Animeu-vos-hi, ara
ve la bona!
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