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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 / 934092700

info@clubmes.cat

Amb la col·laboració de:

FESTA DE 

CARNESTOLTES

Dinar i música en viu

DIUMENGE 23 

de FEBRER del 2020

(Sala Bar-Cafetria)

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


ACTIVITATS  FEBRER 2020

Dimarts, 4

GRUP CLAROR 17.00h

Tertúlia: ”Majoria absoluta o govern de 

coalició?”.                    

Sala d’actes

Dijous, 6

CONFERÈNCIA- COL·LOQUI                   19.00h

Títol: “Les obres. Art Sacre del Museu Diocesà i

Comarcal de Lleida. Un intent d’Espoliació i

Robatori. Segones intencions: Disgregació

territorial.

Ponent: JAUME MANEL ORONICH. , Ex-Diputat al 

Parlament de Catalunya (1984-1992) i Ex-Paer en 

Cap de Lleida (1987-1990). 

Presentació a càrrec del President del CCLL, Jesús 

Escales.

Sala d’actes

Divendres, 7

SESSIONS  DESCOBERTA  LECTORA      17.30h

Passejades literàries:

“L’encís de les històries i dels seus personatges”,

per Joana-Alba Cercós.

Tema: “La màgia de llegir”

Biblioteca

Dimarts, 11

GRUP CLAROR                                             17.00h

Tertúlia: “La cultura i el móbil”

Biblioteca

PRESENTACIÓ LLIBRE                               19.00h

Llibres de l’Índex presenta aquest acte

Títol: “EPISODIS DE LA HISTÒRIA 

DE GERRI. Carlemany, Montserrat i

els Moriscs”.

Autor: Josep Maria Orteu.

Sala d’actes

Dijous, 13

CONFERÈNCIA                                             19.00h

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

Cicle de Conferències d’história: Hivern 2020.

Títol: “La veritable identitat de Calderón de la

Barca”.

Ponent: Pere Coll

Sala d’actes

Divendres 14

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

Dimarts, 18

GRUP CLAROR       17.00h

Tertúlia: “Més milionaris i més gent sense 

sostre”

Biblioteca

Dimecres, 19                                             

VISITA CULTURAL PER BARCELONA

Lloc: Palau de la Música.

Hora: 12.30 hores

Preu per persona: 9€

Passeu per secretaria per 

apuntar-vos-hi abans del dia 

7 de febrer.

El Palau de la Música va ser projectat per

l’arquitecte Lluís Domènec i Muntaner i va ser

construït entre els anys 1905 i 1908, amb solucions

en l’estructura molt avançades amb l’aplicació de

grans murs de cristall i la integració de totes les

arts, escultura, mosaics, vitralls i forja.

El 1997 la Unesco va incloure l’edifici en la seva

relació del Patrimoni de la Humanitat.

Diumenge, 23

FESTA DE CARNESTOLTES                       14.00h

AMB MÚSICA EN VIU AMB EL TECLISTA I 

CANTANT, JUAN CARLOS BENZAL

Menú: 

Amanida russa amb pernil

Pollastre a la brasa amb pinya

Postres: Sorbet de llimona

(Cafè no inclòs) 

Aportació soci= 14 € Aportació no soci= 17 €

Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 25

GRUP CLAROR                                             17.00h

Tertúlia: “Les religions, solució o problema?”

Biblioteca

Dijous, 27

CONFERÈNCIA                                             19.00h

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

Cicle d’hivern de  Conferències d’història. 

Títol: “De Montserrat del Carib a Montserrat de 

Hawai”

Ponent: Manel Capdevila, historiador.

Sala d’actes

Divendres 28, 

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

NOTA INFORMATIVA 

Els Amics de la Bressola presenten:

“Club de lectura:Trobem-nos amb…”

Joan-Lluís Lluís (autor) ens comenta:

L’esperit del temps (Ed.Proa, Barcelona, 2019).

Dia: Dilluns 4 de febrer

Hora: 19.00 hores. 

Lloc: Llibreria Documenta, al carrer Pau Claris, 144


