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.

Fundat l’any 1.927/ Entitat declarada d’utilitat pública (23/10/70)
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.

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:

TROBADES AL CENTRE
COMARCAL LLEIDATÀ

«BALAGUER», DIUMENGE
18 DE NOVEMBRE
«SOLSONA», DIUMENGE
25 DE NOVEMBRE
G. Vía de les Corts Catalanes, 592, pral.-Ronda Universitat, 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 NOVEMBRE 2018
Diumenge, 4
FESTA DE LA CASTANYADA
DINAR I BALL AMB EL MÚSIC J.C. BENZAL

14.00h

Menú: Pebrot del Piquillo farcit de brandada de bacallà
Vedella estofada a les 5 espècies (no picant)
Postres
Després hi haurà el ball, les castanyes, els panellets i el vi
dolç.
Aportació Soci= 20€
Aportació NO soci= 23€

Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 13
CONFERÈNCIA
18.00h
Títol: TELEASSISTÈNCIA a càrrec de l’Ajuntament de
Barcelona.
Sala d’actes
Dijous, 15
CONFERÈNCIA

17.00h

Títol: “Funcionament i Aplicacions (Apps) dels
Smartphones (1a PART)”.
Ponent: Antoni Maria Badia, professor d’informàtica del CCLL.

Sala Polivalent
Dimarts, 6
GRUP CLAROR

17.00h

Tertúlia: “Per què creix l’extrema dreta?”

19.00h

L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten el Cicle de
Conferències d’història.

Títol: “La confraria de marejants de Tarragona, la més
antiga de la Península Ibèrica, a partir del quadre La
Verge dels marejants”
Ponent: Josep Prats.
Sala d’actes
Dijous, 8
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

19.00h

Títol: “Amb ulls de nen, hereus del demà”
Autor: Joan Aldavert, escriptor.

Sala d’actes
Divendres, 9
SESSIONS DESCOBERTA LECTORA

17.30h

Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.

Sala d’actes
Diumenge, 18
TROBADA FESTA MAJOR DE BALAGUER
12.00 h - Missa a l´església de Sant Raimon de
Penyafort (Rambla Catalunya / Rosselló) amb
la participació de la Coral Terra Ferma.
14.00 h - Dinar de Germanor al CCLL.
Preu menú: 22€
Entremesos
Canelons casolans
Pastís de xocolata
Cafè, begudes i copa de cava.
Cal reservar taula i abonar l’import abans
del dia 14 de novembre, trucant al número
de telèfon de secretaria: 93 318 27 88 o bé passant-hi.
Socis i no socis esteu convidats a participar-hi,
en particular els que sou fills o descendents de BALAGUER
i de la NOGUERA.
Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 20
GRUP CLAROR

Tema: “Frankenstein, de Mary Shelley”
Biblioteca
RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

18.30h

Anna Maria Vintró i Ramon Ripoll presentaran una roda de
poetes oberta a tot el públic assistent.

Biblioteca
CONFERÈNCIA

Divendres, 16
RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

17.00h

Tertúlia: “Ampliar la bossa independentista, com?”

19.00h

Presentació del llibre “Barem de mèrits” de Miquel Àngel
Lladó i de “Rai” de Rosa Mª Arrazola, guanyadora del premi de
Manacor. Hi intervindran M. Àngels Cabré, Dir. de l’Observatori
Cultural de Gènere i el cantautor Josep Anton Gallardo.
Coordina i presenta Eduard Miró i Saladrigas, poeta i filòleg.

Biblioteca
PARLEM DE SALUT?

19.00h

Tema: “Comunicar-nos (honestament) genera salut?”
Professional: M. Dolors Pallarès, psicòloga.

Sala d’actes

Sala d’actes
Dimarts, 13
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Pensions viables? Com?
Biblioteca

17.00h

Dijous, 22
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
19.00h
Títol: “Condemnats”
Autor: Ricard Pérez Fuster. Stonberg Editorial.
Hi intervindran Joaquim Carbó, autor del pròleg, l’editor
Jordi castelló i l’Elena Fuster al piano.
Sala d’actes

Divendres, 23
RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

19.00h

Presentació de 4 llibres de la col·lecció La Bona Confitura de
Témenos edicions.
"Les vides del dia" de Mercè Bagaria i Mellado.
"Els reptes de Vladimir" de Jordi Masó Rahola.
"Compte amb el buit" de Marta Pérez i Sierra.
"Alteritats" de Josep-Ramon Bach.
Coordina i presenta Eduard Miró i Saladrigas, poeta i filòleg.

Sala d’actes
Diumenge, 25
TROBADA AMICS DE SOLSONA
12:45 h - Missa a l’església de Sant Agustí amb la participació
de la Coral Terra Ferma.
14:30 h - Dinar lliure al CCLL.
Sala Bar-Cafeteria

TEATRE

18.00h

Títol: “Tres i no res”
Autor: Santiago Rusiñol A càrrec de: Casal L’Espiga
Coordinació: Josep Carles.
Aportació Soci = 2 € Aportació no Soci = 5 €
Sala Bar-Cafeteria

Dilluns, 26
Actuació de la Coral Terra Ferma al Centre Cívic La Sedeta
(C/ Sicília, 321-Barcelona) a les 18.00 hores. Entrada lliure.

Dimarts, 27
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Tenim un bon sistema sanitari?”
Biblioteca
PRESENTACIÓ PRODUCTES ASPRES

17.00h

19.00h

El president de les ASPRES (Associació d’empresaris i
comerciants de la Noguera Alta) del Montsec,
el Sr. Jaume León Andrés, ens presentarà els següents
productes elaborats a la terra de la Noguera Alta:
Torrons, oli, mel, gelea reial, vi, ratafia, formatges…
En finalitzar l’acte, hi haurà un tastet i la possibilitat de comprar
els productes.
Sala Llarga, annexa a la sala Bar-Cafeteria

Dijous, 29
CONFERÈNCIA
19.00h
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten el Cicle de
Conferències d’història. Títol: “La censura franquista i un
director de cinema català, 1948”
Ponent: Esteve Renom, historiador.
Sala d’actes

NOTA INFORMATIVA
Els Amics de la Bressola: “Club de lectura:Trobem-nos amb…”
Francesc Parcerisas (autor) ens comenta:
Un estiu (Quaderns Crema, 2018)
Dia: Dilluns 5 de novembre - Hora: 19.00 hores.
Lloc: Llibreria Documenta, al carrer Pau Claris, 144

