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IMPORTANT

Per tal d’aconseguir el millor aprofitament dels nostres

espais disponibles, la sala on és situat l’aparell de TV ha

de ser considerada i respectada com un espai a utilitzar, i

de cap manera un lloc de pas, excepció feta de situacions

d’emergència.

Així mateix recordem a tots els associats que l’aparell de

TV situat en aquesta sala és només per veure programes

d’interès general (partits de futbol, etc.). En tot cas, si hi

ha alguna situació que aconselli utilitzar aquest espai com

a sala de TV, per part d’algun grup d’associats, caldrà

comunicar-ho prèviament a secretaria per part dels

interessats.

EL PRESIDENT i LA JUNTA DE GOVERN DEMANEN

a tothom una col·laboració afegida i més participació

en la dinàmica del Centre.

Gràcies per endavant.

AVÍS 1

Per tal de poder donar la mateixa oportunitat a tothom, es

comunica que, en endavant, la reserva de places per a

les excursions s´haurà de fer un cop s´hagi rebut el tríptic

corresponent.

Les inscripcions i/o anul·lacions de berenars, dinars,

sopars, excursions, etc., s’hauran de fer fins 72 hores

abans de la celebració, i només a través de la secretaria

de l’Entitat, sempre que hi hagi places disponibles.

Si no es compleixen aquests requisits, la inscripció i/o

anul·lació no tindrà efecte.

En qualsevol cas, si hi ha alguna circumstància especial

que aconselli una pròrroga/antelació més àmplia, es

comunicarà oportunament.

AVÍS 2 

Excursions : el Centre Comarcal Lleidatà no es fa

responsable de qualsevol circumstància/accident que

pugui succeir en el moment de la baixada/pujada a

l’autocar, en el transcurs de l’excursió.

AVÍS 3 

Es prega a tots els alumnes que siguin constants en

l’assistència i puntuals a les classes.

AVÍS 4 

Es demana a tots els associats, simpatitzants i familiars

que tinguin e-mail o bé l’hagin canviat que ho comuniquin

a: info@cclleidata.cat.

CIBER-CAFÈ

Accés a internet per a tots els associats 

al local social del primer pis, i també

en les sessions pràctiques de l‘aula 

d’informàtica.

SERVEI DE BAR—CAFETERIA

Obert tots els dies de la setmana, 

excepte dissabtes.

Visita la nostra web: www.cclleidata.cat

El president del Centre atendrà personalment 

els ASSOCIATS/DES que desitgin formular-li alguna 

pregunta, suggeriment o queixa, concertant dia i hora 

a Secretaria.

BUTLLETÍ

Llegiu el nostre butlletí digital! 

El trobareu al Bar-Cafeteria o bé demaneu-nos-en 

un exemplar en blanc i negre, per endur-vos-el 

a casa pel cost de 5€.

CORAL TERRA FERMA 

La nostra Coral Terra Ferma assaja cada dimecres a 

la Sala d’Actes del Centre Comarcal Lleidatà, de 

18.00 a 20.00 hores i a càrrec del Director Jordi 

Roma. Apunteu-vos-hi per passar una bona estona i 

formar part d’un bon grup.   

Fes-te soci i gaudeix de descomptes en museus, 

teatres, botigues, assistència a sopars literaris, 

concerts, conferències. També en els nostres viatges 

i en la subscripció anual al setmanari Catalunya 

Cristiana. Segueix-nos a través de Ràdio Estel 
Més informació: www.clubmes.cat / 934 092 700 / 

info@clubmes.cat

Amb la col·laboració de:

Dimecres 4 d’abril 
INAUGURACIÓ DE 

L’EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 
D’ART PLÀSTIC 17/17

17 artistes lleidatans 
exposaran al 1r pis del Centre 

Comarcal LLeidatà

http://www.cclleidata.cat/


ACTIVITATS  ABRIL 2018

Dimarts, 3

GRUP CLAROR                                                    17.00h

Tertúlia:“Pla general metropolità (Tramvia-Diagonal)”

Biblioteca

Dimecres, 4

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ                                 19.00h

Després de presentar-se en diferents espais culturals de 

Lleida, la col·lectiva 17/17 formada pels artistes Josep 

Maria Alarcón, Oriol Arumí, Ester Comenge, Divina

Drudis, Anna Escur, Carme Garcia, Rous Laveda, 

Josep Pascual, Laura Piqué, Aura Prunera, Bep Pubill, 

Ester Ribot, Lupe Ribot, Carme Roca, Aurembiaix

Sabaté, JR Torné i Josep Valerio finalitzarà la seva 

trajectoria al CCLL. Esteu tots convidats a la 

inauguració!! Us hi esperem!!

Sala Llarga (annexa a la Sala Bar-Cafeteria)

Diumenge, 8

CONCERT 18.00h

BIG BAND SWING!!!

La Senior's Band del

TALLER DE MÚSICS,

formada per més de 20 músics,

ofereix una selecció dels estàn-

dards del swing i del jazz

(Duke Ellington, Count Basie)

més coneguts pel gran públic.

Aportació Soci = 2 € Aportació no Soci = 5 €

Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 10

GRUP CLAROR                                                     17.00h

Tertúlia: “Activitats econòmiques molestes”

Biblioteca

CONFERÈNCIA                                                      18.30h

L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten el Cicle 

de Conferències d’història. 

Títol: “La censura d’Estat i la traducció sistemàtica 

d’obres literàries catalanes al castellà al s.XVI”

Ponent: Jordi Bilbeny, historiador.

Sala d’actes

Dijous, 12

PRESENTACIÓ LLIBRE                                       19.00h

L’alcalde de Montgai i Ex-President de la Diputació de 

Lleida, el Sr. Jaume Gilabert Torruella,

presidirà l’acte de presentació del llibre

“La llegenda del Carreró”,

de l’autora i periodista Silvia Colomé, a càrrec del

Sr. Enric Sierra, Adjunt del Director de La Vanguardia i 

Sotsdirector de la seva web.(En finalitzar l’acte hi haurà 1 

refrigeri per a tot el públic assistent)

Sala d’actes

Divendres, 13

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES 18.30h

Anna Maria Vintró i Robert, poetessa i Ramon Ripoll i 

Arcarons, professor de Lingüística, presentaran una 

roda de poetes oberta a tot el públic assistent.

Sala d’actes

Diumenge, 15

CONCERT   18.00h

El músic Josep Alonso interpretarà cançons de les 

pel·lícules més conegudes de la història del cinema.  

Aportació Soci = 2 € Aportació no Soci = 5 €

Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 17

GRUP CLAROR                                                   17.00h

Tertúlia: “Fenòmens paranormals (1)”

Biblioteca

PARLEM DE SALUT                                             19.00h

Títol: “Comunicació no violenta: què passa quan 

deixo de jutjar?” 

Professional: M. Dolors Pallarés, psicòloga.

Sala d’actes

Dimecres, 18

VISITA CULTURAL PER BARCELONA

Lloc: Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20)

Hora: 11:30h. Preu per persona: 17 €.

Grup mínim de 10 persones. Per apuntar-vos-hi, passeu 

per Secretaria. Inscripcions i pagament màxim fins al 

dijous 5 d’abril.

Dijous, 19

TERTÚLIES FILOSÒFIQUES                               17.45h

Tema: “Epicureisme, Escepticisme, Estoïcisme”

Professor: Mariano Royo. 

Sala Presidència

Dijous, 19

PRESENTACIÓ DE LLIBRE                               19.00h

Títol: “Maria, guerra i pau”

Autor: Josep de Moner Canut.

Presentació a càrrec del President del CCLL Jesús 

Escales i de la responsable de cultura, Joana Novau. 

Sala d’actes

Dimarts, 24

GRUP CLAROR 17.00h

Tertúlia: “Fenòmens paranormals (2)”

Biblioteca

CONFERÈNCIA                                                  19.00h

L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten el 

Cicle de Conferències d’història. 

Títol: “Flora i fauna mediterrànies als quadres de 

Jeroni Bosch”

Ponent: David Vilassís, historiador.

Sala d’actes

Dijous, 26

CINE-FÒRUM                                                        19.00h

Pel·lícula: A determinar. Consulteu a Secretaria.

Sala d’actes

Divendres, 27

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES                     18.30h

Anna Maria Vintró i Robert, poetessa i Ramon Ripoll i 

Arcarons, professor de Lingüística, presentaran una 

roda de poetes oberta a tot el públic assistent.

Sala d’actes

Diumenge, 29

TEATRE                                                                 18.00h

Títol: “El malalt imaginari” i ”L’alumne i galetes”

Autors: Molière i Txékhov.      

Direcció: Francesc Marselles.

A càrrec del Grup: Amunt el Teló

Coordinació: J.Carles i P.Basté. 

Aportació Soci = 1 € Aportació no Soci = 4 €

Sala Bar-Cafeteria

NOTA INFORMATIVA

Els Amics de la Bressola organitzen el “Club de 

lectura: Trobem-nos amb…”

Tina Vallès (autora) ens comenta:

La memòria de l’arbre  (Editorial Anagrama)

Dia: Dilluns 9 d’abril- Hora: 19:00 hores. 

Lloc: Llibreria Documenta, al carrer Pau Claris, 144    


