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.

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.

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.

SERVEI DE BAR—CAFETERIA
Obert tots els dies de la setmana,
excepte dissabtes.
Visita la nostra web: www.cclleidata.cat

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.

El president del Centre atendrà personalment
els ASSOCIATS/DES que desitgin formular-li alguna
pregunta, suggeriment o queixa, concertant dia i hora
a Secretaria.

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)
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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€.

Fes-te soci i gaudeix de molts avantatges:
descomptes en museus, teatres, botigues, assistència
a sopars literaris, concerts, conferències. També
tindràs un important descompte 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

JA TENIM A LA VOSTRA
DISPOSICIÓ LA LOTERIA
DE NADAL DE
L’ADMINISTRACIÓ
«VALDÉS»

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 OCTUBRE 2017
Diumenge, 1
CONCERT MUSICAL
18.00h
Joan Romeu músic cantautor.
Aportació Soci = 2 €
Aportació no Soci = 5 €
Sala Bar-Cafeteria
Dimarts, 3
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Resultats referèndum”
Biblioteca

17.00h

Dijous, 5
CONFERÈNCIA
18.00h
Títol: “Funcionament i Aplicacions (Apps) dels
Smartphones”.
Ponent: Antoni Maria Badia, professor d’informàtica del
Centre Comarcal LLeidatà.
Sala d’actes
Divendres, 6
SESSIONS DESCOBERTA LECTORA
17.30h
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Josafat, de Prudenci Bertrana”
Biblioteca
Diumenge, 8
CONCERT MUSICAL
18.00h
DUO AMORIA: Teresa Rojas (veu) i Raúl Sandin,
(guitarra). Cançons populars de Catalunya i Mèxic. Lletra
de Federico Garcia Lorca, Jose Alfredo Jimenez, Carlos
Gardel i Tom Jobim.
Aportació Soci = 2 €
Aportació no Soci = 5 €
Sala Bar-Cafeteria
Dimarts, 10
GRUP CLAROR
Tertúlia: “La vida eterna és possible?”
Biblioteca

Diumenge, 15
CONCERT MUSICAL
18.00h
DUO PIAZZOLA: Pau Valls (xelo) i Laura Alminyana
(acordió). Interpretaran boleros, tangos i cançons
populars.
Aportació Soci = 2 €
Aportació no Soci = 5 €
Sala Bar-Cafeteria

17.00h

CONFERÈNCIA
19.00h
L’Institut Nova Història (INH) i el Centre Comarcal Lleidatà
(CCLL) presenten el Cicle de Conferències sobre la
censura i la manipulació a la història de Catalunya.
Títol: “Apropiacions indegudes de la casta extractiva
de 1455 a 2017”.
Ponent: Marcel Mañé, doctor enginyer industrial,
genealogista i escriptor.
Sala d’actes

Dimarts, 17
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Diferències generacionals”
Biblioteca

17.00h

PARLEM DE SALUT?
19.00h
Títol: “Quan decidir és un embolic, com sortir-ne?”
Professional: Rosalina Sicart, psicoanalista i pedagoga.
Sala d’actes
Dijous, 19
OBERTURA DE CURS
19.00h
Obertura del Curs Acadèmic 2017-2018 a càrrec de
l’escriptor Josep Vallverdú, Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes.
Presentació a càrrec del President del CCLL, Jesús
Escales
Sala d’actes
Divendres, 20
RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES
18.30h
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el professor de
lingüística i poeta Ramon Ripoll i Arcarons, presentaran
una roda de poetes oberta a tot el públic assistent.
Sala d’actes
Diumenge, 22
CONCERT RECITAL
19.00h
DUO SOLSTICI: Diana Roche (soprano) i Akiko Nomoto
(piano). Concert recital de música de Brahms i
Schumann, piano i cant.
Aportació Soci = 2 €
Aportació no Soci = 5 €
Sala Bar-Cafeteria
Dimarts, 24
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Què fer amb l’emigració?”
Biblioteca

17.00h

Diumenge, 29
TEATRE
18.00h
Títol: “Mareig”
Autor: Jordi Sánchez Direcció: Jaime A.H.
A càrrec de: Font d’en Farga. Grup Casinet
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
Aportació Soci = 1 €
Aportació no Soci = 4 €
Sala Bar-Cafeteria
Dimarts, 31
FESTA DE LA CASTANYADA
17.00h
BERENAR AMB BALL
Música en viu amb el teclista i cantant J.CARLOS
BENZAL
Menú:
Torrada de pa amb
tomàquet i pernil.
Aigua i vi.
Postres: panellets, castanyes i moscatell.
Aportació Soci
= 18 €
Aportació no Soci = 20 €
(Berenar i Ball)
Sala Bar-Cafeteria

Aportació Soci
=2€
Aportació no Soci = 5 €
(Només Ball)

NOTA INFORMATIVA
Els Amics de la Bressola organitzen el “Club de
lectura: Trobem-nos amb…”
Isabel Clara-Simó (autora) ens comenta:
Jonàs
Dia: Dilluns 2 d’octubre - Hora: 19:30 hores.
Lloc: Llibreria Documenta, al carrer Pau Claris, 144
Els Amics de la Bressola organitzen Taller de Contes
a càrrec de la Carme Alcoverro.
Preu: 65 € (inclou el material de recull i tècnica)
Durada: 10 sessions, una cada tres setmanes.
Dia: Dimecres. Hora: 18.30 a 20.00h. Lloc: CCLL
Data límit de les inscripcions: 29 de setembre de 2017
Inscripcions: amics@bressola.cat
El Club+Amics, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel,
organitzen els següents viatges:
- Del 29 al 3 de desembre, llums de nadal a
Nova York.
- De l’11 al 15 de desembre, pessebres de Roma i la
Vall Santa.
Per apuntar-vos-hi dirigiu-vos a : www.clubmes.cat 934 092 700 - info@clubmes.cat

