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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.

BRIDGE

Us recordem que des de fa 6 anys, cada dijous de 17.00 a 

20.00 hores a la Biblioteca, i a càrrec de la professora i 

sòcia  M. Luisa Conde, s’imparteix classe de Bridge. Passeu 

per secretaria per apuntar-vos-hi.  

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 / 934092700

info@clubmes.cat

Amb la col·laboració de:

BON NADAL
I

FELIÇ ANY NOU 2019! 

US HO DESITGEM LA 
JUNTA DE GOVERN I EL 
CONSELL CONSULTIU

http://www.cclleidata.cat/
http://www.clubmes.cat/


ACTIVITATS  DESEMBRE 2018

Diumenge, 2

ACTUACIÓ MUSICAL 19.00h

El cantautor Joan Romeu interpretarà cançons populars.

Aportació Soci= 2€ Aportació NO soci= 5€

Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 4

GRUP CLAROR                                                   17.00h

Tertúlia: “Què significa el Nadal?”

Biblioteca

Dimarts, 11

GRUP CLAROR                                                   17.00h

Tertúlia: “Democràcia sense partits?

Biblioteca

PARLEM DE SALUT? 19.00h

Tema: “Salut, País i política”

Professional: Rosalina Sicart, psicòloga. 

Sala d’actes

Dijous, 13

CONFERÈNCIA                     19.00h

Títol: “Present i futur de les pensions”

Ponent: Francesc Borràs, professor jubilat de la facultat 

d’econòmiques de la UB.

Sala d’actes

Divendres, 14

CELEBRACIÓ DELS 90 ANYS 

DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ

Programa:

19.00 h Conferència a càrrec del periodista                        

Francesc Canosa Farran.

Sala Llarga, annexa a la Sala Bar-Cafeteria

20.00 h Actuació de la Coral “Voxalba”.    

Sala Bar-Cafeteria

20.45 h  Refrigeri amb productes

majoritàriament lleidatans. 

Sala Bar-Cafeteria

* Aquest dia la 1a planta romandrà tancada per a 

activitats de lleure.

Diumenge, 16

DINAR DE PRENADAL, AMB LES ACTUACIONS DE 

LA CORAL TERRA FERMA I ELS ACORDIONISTES 

DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ 14.00h

Menú:

Brou amb galets i mandonguilles 

Pollastre a la brasa amb guarnició 

Assortit de torrons i neules 

Aigua, vi, cava i cafè 

Actuació de la Coral Terra Ferma 16.00h 

Actuació Acordionistes del CCLL.

Aportació socis = 20€ Aportació no socis = 22€

Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 18

GRUP CLAROR                                                   17.00h

Tertúlia: “Els loters”

Biblioteca

CONFERÈNCIA                                                      19.00h

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

de Conferències d’història. 

Títol: “Història de les línies aèries a Barcelona (1918-

1936)”

Ponent: Lluís Corominas, historiador.

Sala d’actes

Divendres, 21

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES 18.30h

La poetessa Anna Maria Vintró Robert presenta el seu 

llibre Un gavadal d’emocions amb uns comentaris

del professor de lingüística, 

Ramon Ripoll Arcarons.

Sala d’actes

Diumenge, 30

TEATRE 18.00h

Títol: “El Cluedo”

Autor: Jonathan Lynn      

A càrrec de: Quadre Escènic de Sant Medir.

Coordinació: Josep Carles.  

Aportació Soci = 2 € Aportació no Soci = 5 €

Sala Bar-Cafeteria

Dilluns, 31

REVETLLA DE CAP D’ANY 22.00h

Menú

Punyetes de Nadal

Gall dindi al cava

Tronc de Nadal

Aigua, vi, cava i cafè

Raïm i cotilló.

Música en viu amb el teclista i cantant JUAN CARLOS

BENZAL

Aportació socis = 48€ Aportació no socis= 58€

Sala Bar-Cafeteria

NOTA INFORMATIVA

Els Amics de la Bressola organitzen la VISITA 

CULTURAL A PERPINYÀ el DIMARTS 11 de desembre

Programa:

- SORTIDA de Barcelona a les 8.00 H. 

(L'autocar ens esperarà a la Plaça de Catalunya, 

davant del Hard Rock Café)

- Arribada a Perpinyà a les 10.30 H.

- Visita a l‘Escola de SANT GALDRIC

- Dinar, a les 13.00 H

- Visita a la Casa de la Generalitat, a les 16.00 H.

- Visita guiada per Perpinyà i passejada pel 

Mercat de Nadal, de 17.00 a 18.30 H.

- TORNADA a Barcelona a les 18.30H. 

Preu per persona = 60€.

Socis de la Bressola i del C.C.Lleidatà = 55€

Els Amics de la Bressola: “Club de lectura:Trobem-nos 

amb…”

Gemma Pauné Xuriguera (escriptora) i Oriol Garcia 

Quera (il·il·lustrador) ens comenten:

Pompeu Fabra. L’aventura de la llengua 

(Rafael Dalmau, editor, 2018)

Dia: Dilluns 3 de desembre - Hora: 19.00 hores. 

Lloc: Llibreria Documenta, al carrer Pau Claris, 144    


