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.
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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

DINAR AL CENTRE
amb ball (música en viu)
Diumenge, 19 de març 2017
CONCERT
Actuació dels Acordionistes
del CCLL,
Diumenge, 26 de març 2017
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 – FAX. 93 412 76 74
BAR. 93 317 12 90

ACTIVITATS MARÇ 2017
Divendres, 3
SESSIONS DESCOBERTA LECTORA
17.30h
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Les veus del Pamano, de Jaume Cabré”
Biblioteca
Diumenge, 5
TEATRE
18.00h
Títol: “No et vesteixis per sopar”
Autor: Marc Camoletti
Direcció: Mª Dolors Camprubi i Jordi Corrius
A càrrec de: Grup de Teatre Les Corts
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
Aportació Soci = 1 €
Aportació no Soci = 4 €
Sala Bar-Cafeteria
Dimarts, 7
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Política o repressió judicial?”
Biblioteca

17.00h

Dijous, 9
CONFERÈNCIA
19.00h
Tema: “Maneres per ser més feliç”
Ponent: Marcel Mañé, Doctor enginyer industrial.
Presentació a càrrec del President del CCLL, Jesús
Escales.
Sala d’actes
Divendres, 10
RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES
18.30h
Roda de poesia oberta per a tothom.
Coordinació a càrrec de l’Anna Mª Vintró i el Ramon
Ripoll.
Sala d’actes

Dimarts, 14
CONFERÈNCIA
19.00h
Aquest acte està organitzat pel Cercle Català d’Història.
Títol: “Cultura i religió dels Ibers”
Ponent: Antoni Jaquernot, investigador i especialista en
el món Iber. Presentació a càrrec del President del
CCH, Joaquim Ullan.
Sala d’actes

Dijous, 23
PRESENTACIÓ LLIBRE
19.00h
Títol: “El Càtar proscrit”
Autor: Jaume Clotet
Presentació a càrrec de Roger Mestre,
responsable de relacions amb les Cases Regionals
d’altres Comunitats Autònomes a Catalunya.
Sala d’actes

Dijous, 16
PRESENTACIÓ LLIBRE
19.00h
Títol: “Veinte novelas del siglo XX”
Els grans canvis en valors o en actituds que veiem al
segle XXI vénen del XX i es reflecteixen molt clarament
a les seves millors novel·les. El llibre les torna a llegir
amb perspectiva suficient com per veure què som, o
quin futur ens espera.
Autor: Mariano Royo. Filòsof
Presentació a càrrec del President del CCLL, J. Escales.
Sala d’actes

Divendres, 24
RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES
18.30h
Roda de poesia oberta per a tothom.
Coordinació a càrrec de l’Anna Mª Vintró i el Ramon
Ripoll.
Sala d’actes

Diumenge, 19
DINAR AMB BALL AMB MÚSICA EN VIU
14.00h
Menú:
Canelons casolans
Filet de llenguado amb guarnició
Postres: Pastís
Aportació soci= 14 € Aportació no soci= 17 €
A continuació música en viu amb el teclista i cantant
JUAN CARLOS BENZAL.
Preu Ball, sense dinar: Soci= 2 € No Soci= 5 €
Sala Bar-Cafeteria
Dimarts, 21
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Religió i/o cultura?”
Biblioteca

17.00h

Diumenge, 12
ACTUACIÓ MUSICAL
18.00h
Títol: “Potser sí que vals”
Aportació Soci = 1€ Aportació no Soci = 4 €
Sala Bar-Cafeteria

PARLEM DE SALUT?
19.00h
Títol: “Relacions tòxiques, què hi pinto jo?”
Professional: M. Dolors Pallarès, psicòloga.
Sala d’actes

Dimarts, 14
GRUP CLAROR
Tertúlia: “Sanitat alimentària”
Biblioteca

Dijous, 23
TERTÚLIES FILOSÒFIQUES
Tema: “La identitat personal”
Professor: Mariano Royo.
Sala Presidència

17.00h

17.45h

Diumenge, 26
ACTUACIÓ MUSICAL
18.00h
Concert dels Acordionistes del Centre Comarcal
Lleidatà.
Aportació Soci = De franc Aportació no Soci = 5 €
Sala Bar-Cafeteria

Dimarts, 28
GRUP CLAROR
Tertúlia: “I del Corredor Mediterràni, què?”
Biblioteca

17.00h

NOTA INFORMATIVA
Els Amics de la Bressola organitza “Club de lectura”
Joan Todó (autor) ens comenta
Lladres, (Labreu Edicions 2016)
Dia: Dilluns, 6 de març - Hora: 19:00 hores.
Lloc: Llibreria Documenta, al carrer Pau Claris, 144
08009 - Barcelona. Entrada de franc.
El Club+Amics, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel,
conjuntament amb la Parròquia de Nazaret organitzen la
sortida a Esparreguera per rememorar escènicament, La
Passió Redemptora. Preu per persona: 55€
Per apuntar-vos-hi dirigiu-vos a : www.clubmes.cat 934 092 700 - info@clubmes.cat
Promoció pel soci del CCLL: Abonant només l’import de 5€
podràs ser soci de El Club+Amics i Ràdio Estel podràs gaudir
de tots els seus avantatges.
Òmnium Cultural Eixample informa a tots els associats del
Centre Comarcal Lleidatà que ja disposa de tota la informació
del proper Curs d’Història de Catalunya al web:
www.omnium.cat/barcelona-eixample

