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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:

FESTA MAJOR 

AL CENTRE  LLEIDATÀ 

US CONVIDEM A ASSISTIR ALS 

ACTES DE LA NOSTRA 

FESTA MAJOR 

ELS DIES 10, 11, 12  i 13 de MAIG

http://www.cclleidata.cat/


ACTIVITATS  MAIG 2018

Divendres, 4

SESSIONS  DESCOBERTA  LECTORA              17.30h

Passejades literàries:

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

per Joana-Alba Cercós.

Tema: “El cartero de Neruda” 

Biblioteca

Diumenge, 6

CONCERT 18.00h

El músic Raúl Sandin interpretarà amb la guitarra 

música de Tarrega, Albéniz, Malats, Gardel, Bonfa, 

Santana i música de Catalunya, França i Mèxic.

Aportació Soci = 2 € Aportació no Soci = 5 €

Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 8

GRUP CLAROR                                                    17.00h

Tertúlia: “Formar Govern o eleccions?”

Biblioteca

CONFERÈNCIA                                                      19.00h

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

de Conferències d’història. 

Títol: “Ignacio de Loyola o Ignasi d’Oriola?”

Ponent: Pep Mayolas, historiador.

Sala d’actes

Dijous, 10

Inici de la FESTA MAJOR. Veieu targetó

Divendres, 11 

Festa Major. Veieu targetó 

Dissabte, 12 

Festa Major. Veieu targetó 

Diumenge, 13 

Cloenda de la FESTA MAJOR. Veieu targetó

Dimarts, 15

GRUP CLAROR                                                     17.00h

Tertúlia: “Origen dels idiomes”

Biblioteca

PARLEM DE SALUT                                             19.00h

Títol: “Adolescència: avis, pares i germans” 

Professional: Alba Domingo, psicòloga sistèmica.

Sala d’actes

Dimecres, 16

VISITA CULTURAL PER BARCELONA

Lloc: Acadèmia de les Belles Arts (Pg. Isabel II, núm.1. 

Casa Llotja, 2n)

Hora: 11:00h. Preu per persona: 9€.

Per apuntar-vos-hi, passeu per Secretaria. 

Dijous, 17

PRESENTACIÓ LLIBRE                                       19.00h

Títol: Amor@.tres

Autora: Carme Raichs

La Carme Raichs va néixer a

Agramunt l’any 1942,

però viu a St.Boi de Llobregat des dels 17 anys. 

Ha estat pionera en camps poètics que ha anat 

traspassant al llarg del temps. Ha publicat relats breus, 

llibres de poesia, contes per a nens, etc...Presentació a 

càrrec de la seva amiga i professora d’Història de la 

Música al CCLL, Montserrat Farrús.

Sala d’actes

Divendres, 18

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, 22

GRUP CLAROR                                                   17.00h

Tertúlia: “Baixa natalitat. Per què?”

Biblioteca

CONFERÈNCIA                                                    19.00h

L’Institut Nova Història (INH)

i el CCLL presenten el

Cicle de Conferències d’història. 

Títol: “La presència catalana

a Amèrica i altres llocs del

món a partir dels zoònims”

Ponent: Francesc Jutglar, historiador.

Sala d’actes

Dijous, 24

PRESENTACIÓ DE LLIBRE                               19.00h

Títol: “Enfilall de fruits (haikus i tanques)”

Autor: Jaume Gala.

Presentació a càrrec del Doctor en Filologia Catalana, 

Joan Tres Arnal. 

Sala d’actes

Diumenge, 27

TEATRE                                                                 18.00h

Títol: “Embolics a l’oficina”

Autor: Lluís Cocquard      

Direcció: Albert Capel

A càrrec del Grup: VADA RETRO

Coordinació: J.Carles i P.Basté. 

Aportació Soci = 1 € Aportació no Soci = 4 €

Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 29

GRUP CLAROR 17.00h

Tertúlia: “Medicina natural o tradicional?”

Biblioteca

Dijous, 31

CONFERÈNCIA                                                19.00h

El Cercle Català d’Història (CCH) organitza aquest acte. 

Títol: “Ferran el catòlic. Un rei controvertit”

Ponent: Francesc Puigpelat i Valls, escriptor i periodista.

Presentació a càrrec del President del CCH, Quim Ullan.

Sala d’actes

NOTA INFORMATIVA

Els Amics de la Bressola organitzen el “Club de 

lectura: Trobem-nos amb…”

Antònia Carré-Pons (autora) ens comenta:

Com s’esbrava la mala llet? (Editorial Club Editor)

Dia: Dilluns 7 de maig- Hora: 19.00 hores. 

Lloc: Llibreria Documenta, al carrer Pau Claris, 144    

Club Més Amics us conviden a la VII edició del Sopar en 

benefici de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana que tindrà 

lloc el divendres 1 de juny a les 21.30 hores a la Casa 

Llotja de Mar, Pg. Isabel II, núm.1.

Per a més informació: Truqueu al telèfon 934 092 770 -

lanit@radioestel.cat - lanit@catalunyacristiana.cat


