centre lleidatà
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.
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Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (any 1993)
Medalla d’Or de l’Ajuntament - Barcelona al Mèrit Cultural (any 2002)

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.
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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.

Presentació dels llibres:
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:

DIJOUS 4,
“Les Memòries del notari Espriu”
Autor: Agustí Espriu

DIJOUS 25,
“A cop d’humor (o no)”
Autor: Paco Ermengol
Adreces: Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 592, Principal /
Ronda Universitat, núm. 1, 1r - 08007- BARCELONA
E-mail: info@cclleidata.cat http://www.cclleidata.cat
Tel. 93 318 27 88 – MÒBIL. 628 21 46 48 – BAR. 93 317 12 90

ACTIVITATS ABRIL 2019
Dimarts, 2

Dimarts, 9

Divendres, 26

GRUP CLAROR
17.00h
Tertúlia: “Manca de respecte en els debats
televisius”
Biblioteca

VISITA CULTURAL
08.00h
Organitza Amics de la Bressola
- Escola Bressola de Prada
- Monestir Benedictí de Sant Miquel de Cuixà
Aportació econòmica Soci CCLL= 60€
Aportació econòmica No soci CCLL= 65€

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

GRUP CLAROR
Tertúlia: “Ventres de lloguer”
Biblioteca

Diumenge, 28

CONFERÈNCIA
19.00h
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten el
Cicle de Conferències d’història.
Títol: “El Compromís de Casp (1412). Una
derrota catalana?”
Ponent: Pep Mayolas, historiador.
Sala d’actes
Dijous, 4
PRESENTACIÓ LLIBRE
19.00h
Títol: “Les Memòries del notari Espriu. Vida i
records de Francesc Espriu i Torres”
Francesc Espriu i Torres (Arenys de Mar, 1875 Barcelona, 1940), pare de l'escriptor Salvador
Espriu i notari de professió.
Autor: Agustí Espriu i Malagelada.
Sala d’actes
Divendres, 5
SESSIONS DESCOBERTA LECTORA
17.30h
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Rutes literàries a Barcelona”
Biblioteca

17.00h

Divendres, 12
RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES
18.30h
Anna Maria Vintró, poetessa i Ramon Ripoll,
professor de Lingüística, presentaran una roda de
poetes oberta a tot el públic assistent.
Sala d’actes
Dimarts, 16
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Les desigualtats socials”
Biblioteca

Dimarts, 30
17.00h

PARLEM DE SALUT?
19.00h
Tema: “Naturisme, més enllà del veganisme”
Professional: Pedro Ródenas, metge naturista.
Sala d’actes
Dimarts, 23
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Qui és el futur d’Europa?”
Biblioteca

TEATRE
18.00h
Títol: “Burundanga”
Autor: Jordi Galceran
A càrrec de: Quadre Escènic Sant Medir
Coordinació: Josep Carles.
Aportació Soci = 2 €
Aportació no Soci = 5 €
Sala Bar-Cafeteria

17.00h

Diumenge, 7

Dijous, 25

ACTUACIÓ MUSICAL
18.00h
El Grup d’Animació “Solistes Cantaires”
interpretaran cançons d’ahir, d’avui i de sempre. El
coordinador d’aquest grup és el soci i exmembre de
la Junta de Govern del CCLL, Pere Rubies.
Aportació Soci = 2 €
Aportació no Soci = 5 €
Sala Bar-Cafeteria

PRESENTACIÓ LLIBRE
19.00h
Títol: “A cop d’humor (o no)”
Autor: Paco Ermengol
Vinyetes que va publicar el 2018 l’autor,
relacionades amb la situació política catalana.
Pròleg de Carles Puigdemont.
Sala d’actes

GRUP CLAROR
Tertúlia: “Qualitat i preu del pa”
Biblioteca

17.00h

CONFERÈNCIA
19.00h
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten el
Cicle de Conferències d’història.
Títol: “Baltasar de Castiglione: el seu model de
llengua i la seva autèntica personalitat”
Ponent: Jordi Bilbeny, historiador.
Sala d’actes

NOTA INFORMATIVA
Els Amics de la Bressola presenten:
“Club de lectura: Trobem-nos amb…”
Matilde Martínez (editora) ens comenta:
Beneïda sigui la serp (Godall Edicions, 2018)
Dia: Dilluns 1 d’abril
Hora: 19.00 hores.
Lloc: Llibreria Documenta, al carrer Pau Claris, 144

