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NOTES 
 

1. Aquesta programació no conté les activitats ordinàries de l’Ateneu, ni les que 
s’autofinancen, aula de música, excursions, educació física i d’altres. 

 
2. Tampoc hi figuren les activitats subjectes a convenis o subvencionades totalment per altres 
institucions. 

 
3. Els tiratges de difusió/propaganda són, en general, de 1.500/1.600 exemplars de targetes, 
díptics, etc. 



 

 
1. SECCIÓ DE MÚSICA 
Els objectius de la Secció de Música de l'Ateneu són divulgar la cultura musical en tots els seus 
aspectes i facilitar-ne l'accés, l'estudi i la pràctica a tothom, aprofitant al màxim els recursos i 
infraestructures de l'Ateneu. La Secció de Música està oberta als socis, músics o afeccionats 
interessats en els objectius proposats i per programar, gestionar i realitzar activitats. Durant aquest 
curs ens hem reunit el segon dilluns de cada mes, a les 19:30 hores, a la cafeteria de l’Ateneu. 

Els apartats de la Secció són: 

 - Aula de Música. Imparteix els cursos del Grau Elemental i el primer cicle del Grau Professional 
de Llenguatge Musical i de diversos instruments. Poden matricular-s'hi nens i nenes a partir dels 
tres anys, fent els cursos de sensibilització.  

Els instruments que poden escollir els alumnes són, habitualment: guitarra (clàssica i elèctrica), 
piano, flauta travessera, clarinet, saxofon, trompeta, percussió / bateria, violí, viola i violoncel, cant i 
tècnica vocal.  

Al mes de maig es fan les preinscripcions i la matrícula s'efectua normalment durant la segona 
quinzena de setembre. El curs comença a l'octubre. Els alumnes han de ser socis de l'Ateneu o fer-
se'n abans de matricular-se. 

Paral·lelament als cursos acadèmics s'imparteix un curs de solfeig per a adults, d'una classe 
setmanal (de novembre a juny) d'una hora de durada. A més de la lectura musical i de la teoria, 
aquest curs pretén inculcar una bona base de cultura musical i una iniciació als instruments. 

 Aquests i altres cursos, de diferents matèries, s'organitzen si hi ha demanda i un mínim d'alumnes. 

 

 -  Coral Xiroia: És una coral d'adults, de la qual poden formar part totes les persones a qui els 
agradi cantar.  

Els dies d'assaig són els dimarts, de les 21.30 a les 23.00 h.  

La dirigeix Blanca Julià i als concerts és acompanyada al piano per Meritxell Vidal. 

 

 - Schola Cantorum: És un cor polifònic que divulga el cant gregorià i de les primeres polifonies que 
se'n van derivar, així com de polifonies posteriors que han pres com a base el cant pla o gregorià. Hi 
poden participar homes i dones de Lleida i comarques que tinguin una mínima experiència musical i 
vulguin gaudir interpretant aquest apartat de la música antiga. 

Assagen els dilluns, de les 21 a les 23 h.  

Està dirigida per Enric Navàs. 

 

 -  Temporada de concerts: S’organitzen 2 cicles anuals, de febrer a abril/maig i d’octubre a 
desembre, amb la finalitat de donar oportunitats als intèrprets de casa nostra i d'arreu perquè puguin 
oferir el seu treball i el seu art en públic, atesa la mancança de sales on poder fer-ho i poder oferir a 
la ciutat de Lleida una temporada estable i variada de concerts, bàsicament de música clàssica. 

L’organització dels cicles ha anat passant per diferents persones, els darrers anys l’organització l’ha 
fet Antoni Fontanals i actualment comptem amb David Giné. Cada cicle es compon de 4 concerts 
amb instruments, 1 audició comentada d’òpera i 1 concert coral. 

L’entrada és gratuïta i es fan en dissabte per la tarda, a les 19:30h.  



 

 

 

AULA DE MÚSICA -  2015 

 

Llenguatge musical      

• Sensibilització (per a infants de 3 i 4 anys) 
• Iniciació (infants de 5 anys) 
• Ingrés (nois/es de 6 a 10 anys) 

Instruments 

• Guitarra (clàssica i elèctrica) 
• Piano 
• Saxofon 
• Cant 
• Tècnica vocal (nens o adults) 

Solfeig per a adults 

• Grup A: Iniciació 
• Grup B: nivell Avançat 

 

 
ALTRES ACTIVITATS DE L’AULA 

 

Dia i hora: dimecres 25 de març/2015,  18:30 h 

Lloc: sala Nausica. 

Audició i reunió amb les famílies. 

 

Dia i hora: dissabte 6 de juny/2015,  12:00 h 

Lloc: sala Nausica. 

Petita mostra musical dins la Jornada de Portes Obertes de l’Ateneu. 

 

Dia i hora: dilluns 15 de juny/2015,  18:30 h 

Lloc: sala 2 Auditori Enric Granados.  

Audició de Final de Curs.  



 

 

Dia i hora: dimecres 16 de desembre/2015,  18:30 h 

Lloc: sala Nausica. 

Audició i reunió amb les famílies. 

 

 

 

 

ACTUACIONS CORAL XIROIA  -  2015 

 

Dia i hora: dijous 25 juny de 2015,  20:00 h 

Lloc: Sala 2 Auditori Enric Granados. 

Concert de Final de Curs. 

 

  

 

 

15 setembre: inici dels assajos del curs 2015/2016 

 

Dia i hora: dissabte 19 de desembre/2015, 19:30 h 

Lloc: Sala Nausica 

Concert de Nadal inclòs al cicle “Dissabtes, música” 

Els cantaires organitzen un recapte d’aliments infantils que donaran al Banc d’Aliments de Lleida. 



 

 

 

ACTUACIONS SCHOLA CANTORUM  -  2015 

 

Dia i hora: diumenge 4 de gener de 2015, 18 h  

Lloc: Església de Sant Llorenç  

Concert de Nadal i participació en els cants de la missa 

 

Dia i hora: dissabte 10 de gener de 2015, 19:30 h  

Lloc: Església de Santa Tereseta  

Concert de Nadal 

 

Dia i hora: dissabte 25 d’abril de 2015, 18:00 h  

Lloc: Església de Mare de Déu de Montserrat de Raïmat 

Primavera Coral.  Concert juntament amb les Corals de Cappont de Lleida i la coral Verge de 
Montserrat de Raimat  

 

Dia i hora: dilluns 11 de maig, 18:30 h 

Lloc: Seu Vella de Lleida 

Concert de Festa Major. Intercanvi amb el Cor de Cambra Joliu. 

 

Dia i hora: dissabte 25 de juliol de 2015, 12:00 h  

Lloc: Església de Santa Maria de Puig-gros (LesGarrigues)  

Missa cantada i petit concert de Festa Major 

 

7 de setembre: inici dels assaig del curs 2015/2016 

 

Dia i hora: diumenge 4 d'octubre, des de les 11 matí 

Lloc:  Vilafranca del Penedès. 

Participació a la VI trobada de corals de cant gregorià de Catalunya 

 

Dia i hora: dimarts 24 de novembre de 2015, matí h    



 

Lloc: Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida de 
Lleida 

Actuació en el marc de l'exposició temporal que 
l'arxiu té obert al públic fins el dia 6 de febrer/2016. 
TV Lleida ha fet un enregistrament, que inclou els 
cants, per a emetre aquesta notícia. 

 



 

 
Dia i hora: diumenge 27 de desembre de 2015, 12:30 h    

Lloc: Església de Sant Llorenç de Lleida 

Missa cantada i petit concert de Nadal 

      

 

Dia i hora: diumenge 27 de desembre de 2015, 19:00 h    

Lloc: Església del Pilar de Lleida 

Missa cantada i petit concert de Nadal 

 

 

DISSABTES, MÚSICA A L’ATENEU 

28a temporada de concerts      

 

28 febrer/2015 

Recital de cant i piano “De París a les Antilles” 

Blanca Julià, mezzosoprano 

Jordi Castellà, piano 

 

14 març/2015 

Projecció comentada de l’òpera “La flauta màgica” de 
W.A. Mozart 

Comentaris a càrrec de Josep Mallol. 

Assistència aprox. 40 persones. 

 

28 març/2015 

Recital de guitarra a càrrec de Carles Pons Altés 



 

 

 

11 abril/2015 

Concert coral amb el Cor jove de l’Orfeó Lleidatà 

“Broad & Queen” Direcció: Anna Borrego Claveria 

   

 

25 abril/2015 

Recital de llaüt. Música del s. XVII 

Maria Correia, arxillaüt i guitarra barroca. 

Àlex Rosanes, tiurba. Artista convidat. 

Maria Correia va néixer a Lisboa i als deu anys ja va començar 
a tocar la guitarra clàssica. Al juliol de 2010, conclòs el curs 
superior, el seu interès per la música antiga la va portar a 
l’estudi de l’arxillaüt i el baix continu, l’aprenentatge dels quals 
desenvolupà de manera independent, però sota la supervisió de RafaelBonavita, amb qui estudiarà 
també la guitarra barroca des de 2013. 

 

9 maig/2015 

“Cançons rellogades” amb Krregades de Romanços 

 

Veus i percussió:  

Montserrat Canela 

Ruth Cabré 

Montse Nicuesa 

 

 

29a temporada de concerts      

 

3 octubre/2015 

Audició comentada de “La Traviata” de Giuseppe Verdi 

La versió ens porta a una òpera irreverent i singularment convincent 
del Festival de Salzburg de 2005. Aquesta versió de La Traviata 
compta amb les actuacions inoblidables d'Anna Netrebko, Roberto 
Villazón i Thomas Hampson en una posada en escena espectacular 



 

de Willy Decker i amb la Wiener Philharmoniker Orchestra, sota la direcció de Carlo Rizzi. Es tracta 
d’una actuació en directe gravada durant cinc nits al Grosses Festspielhaus amb les millors 
fragments encadenats entre si per formar un vídeo. Va ser a tots els efectes un gran èxit. 

Presentació i comentaris, Dolors Escué 

Tècnic, Fabià Gaya 

 



 

 
17 octubre/2015 

La Ruta de les Estrelles 

Música tradicional d'arreu. Grup format per Albert Morreres (flauta travessera), Ivan Pérez (violí), 
Robert Querol (percussions), Hèctor Beberide (bouzouki, guitarra i arpa celta) i Sergi Llena (gaita, 
whistles, flauta de bec, tarota i trompa de Ribagorça). 

 

 

 

31 octubre/2015 

“En las dos orillas” RAÚL VIELA 

Recital de guitarra 

Inicia la formació musical al Conservatori d’Osca i posteriorment 
al Real Conservatorio Superior de Madrid. Ha realitzat 
nombrosos concerts com a solista. Les seves col·laboracions 
ens diferents institucions i festivals l’han portat a realitzar 
concerts per Europa, Àfrica, Nord-Amèrica i l’Orient Mitjà. La 
seva música ha sonat per a tot tipus de públic, des de països on 
mai s’havia sentit la guitarra clàssica, fins a la seva actuació per a la Cap d’Estat del Canadà 
(Otawa, 2003). 

En els últims anys desenvolupa la seva faceta pedagògica en conservatoris d’Aragó i Madrid. 

 

14 novembre/2015 

“Un fugaç viatge fins al segle XX” CHECK IN QUARTET 

Quartet de clarinets integrat per professors d’escoles de la 
província de Lleida amb una dilatada experiència en el 
món musical.  

Paco Puertes Carpio, clarinet 
Toni Campos Victoria, clarinet 
Josep Soler Fabra, clarinet 
Mateu Ferré Casajust, Clarinet Baix. 
 



 

 

 



 

 
28 novembre/2015 

“Les yeux fermés” (Ulls clucs) BERTA PUIGDEMASA  

Recital d’arpa 

Aquest concert s’ha inclòs dins del moviment “Fair Saturday” i es 
recaptarà fons per ACNUR. 

   

 

19 desembre/2015 

“Nadal a l’Ateneu” CORAL XIROIA 

Piano: Meritxell Vidal 

Direcció: Blanca Julià 

En aquest concert es recaptarà aliments per a infants que es destinaran al Banc d’Aliments de 
Lleida 

   

 

ALTRES  

 

AULA DE MÚSICA 

Al mes d’abril, l’Aula va suggerir a la Junta organitzar una ESCOLA D’ESTIU per a nois i noies de 6 
a 12 anys des de que finalitza el curs escolar i durant el juliol. Horari: 3 hores al matí de dilluns a 
divendres. 

Es desestima l’activitat ja que no hi ha temps suficient per a preparar una bona programació, establir 
el seu cost econòmic i fer-ne una bona difusió per garantir l’èxit. És preferible estudiar primer si hi ha 
interès per poder oferir l’activitat i poder-ne fer la difusió no més tard del que ho fan altres escoles de 
música o entitats de lleure. 

 

PIANO 

El soci Josep Maria Reguart ha fet donació a l’Ateneu del piano que tenia a casa a canvi de pagar el 
transport. 



 

 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES 

El 6 de juny la secció de música participà en la jornada muntant una exposició sobre activitats de la 
secció de música a la Cafeteria. 

A les 12 h  alumnes de l’Aula de música van oferir una petita mostra musical. 

El Cor de Cambra Joliu (entitat que assaja a l’Ateneu) també va fer una petita interpretació coral. 

 

"Sessions del Seminari Internacional de Música Cervera Jordà"  

Dijous 6 d'agost a les 19:30 h a la sala Nausica 

-Conferència i col·loqui de Marisa Montiel, concertista de piano i creadora del Concurs de 
Piano "Marisa Montiel". 

-Recital de piano de la brillant concertista Marisa Montiel. 

-Presentació en primícia de "Goyescas" d’Enric Granados, obres registrades recentment en 
CD. 

Dimarts 11 d'agost a les 19:30 h a la sala Nausica 

-Conferència sobre la cantant Victòria dels Àngels a càrrec de M. Àngels Molpeceres. 

-Recital de cant de la internacional soprano de coloratura Rita Moldao. 

 

 
2. SECCIÓ D'ESCOLTISME     

Durant    l’any    2015    l’AE    Alosa    ha    experimentat    un    creixement    important.    Som     un  grup    de   13  
 caps,   3   dels   quals   són   noves   incorporacions.  

 



 

 
3. BIBLIOTECA 
Des de fa anys l’Ateneu disposa d’una biblioteca al servei dels socis però que també fa funcions de 
biblioteca de barri. Ofereix un espai de treball i de lectura obert a tothom, també inclou el servei de 
préstec de llibres tant a socis com a d’altres persones que tenen targeta de lector. 
A la biblioteca si fan tres dies per setmana, gràcies a socis de l’Ateneu que són voluntàries, unes 
classes de repàs a nens del col·legi públic Sant Josep de Calassanç que està davant nostre, gràcies 
a la col·laboració sobretot del professor Pere Tremosa que acompanya als nens en tot moment. 
 Els serveis de préstecs de llibres són sobretot de novel·les d’autors catalans o traduccions al català 
que venen a buscar els socis o les persones que han obtingut la targeta de lector. Preferentment 
aquest servei és utilitzat pels socis que participen al Club de Lectura Mensual, titulat “El llibre que he 
llegit”.  
 
Els autors i els títols estudiats i comentats aquest any han sigut: 
"La melodia del Desig " de Ferran Garcia Olivar  el 29/01/15 
"L'Agulla daurada" de Montserrat Roig el 26/02/15 
"Gràcies per la propina" de Ferran Torrent el 26/03/15 

--‐ Com     cada   any   cada   unitat   marxa   de   campaments   de   primavera,   un   primer     

 tastet  dels    campaments    d’estiu.     
 --‐ Durant      l’últim     trimestre      de      l’any      hem     anat      treballant,      sobretot      amb      les   

 unitats  petites,    la    gran    aventura    que    suposa    per    als    infants    i    joves    estar    fora     

 de     casa     durant     un     període     de     temps     llarg     com     són     uns     campaments.     En   

 molts    casos    es    tracta    de    la    primera    experiència    sense    la    companyia    de    la   

 família.  El    mes    de    juny    Escoltes    Catalans,    associació    a    la    qual    pertanyem,    va     

 celebrar     en     un     acte     multitudinari     amb     tots     els     agrupaments     els     seus     40   

 anys.   

--‐ El    dia    30    de    juliol    marxàvem    de    campaments,    carregats    fins    les    celles,    cap    a     

 Unarre.       Malauradament       el       temps       no       ens       va       acompanyar,       van       ser       dies   

 intensos,          refugiats          a          la          caseta          del          costat          del          terreny          on          teníem       el   

 campament.   Tot   i   això   vam     poder   gaudir   de   moltes   estones   junts,   els   més   

 petits   s’ho   van   prendre   com     una   aventura   i,   finalment,   va   sortir   el   sol!   Les   

 unitats  ens    vam    animar    a    fer    les    rutes    que    teníem    programades.    Després    de     

 pernoctar  un    dia    fora    i,    finalment,    arribar    al    campament    una    ventada    ens    va     

 fer   refugiar--‐nos    altre    cop    a   la    caseta.    Va    ser    una    tempesta    forta,    els    infants    i     

 joves   però   es   van   reunir   al   centre   de   la   caseta   al   voltant   del   luminogas   i   un   

 dels         més         petits,         guitarra         en         mà,         es         disposava         a         amenitzar         la         festa.   

 Experiències  com    aquestes    són    les    que    ens    fan    sentir--‐nos    orgullosos    del    que     

 representa    el    cau,    del    que    hi    vius.    Després    d’això    vam     haver    d’acabar    els   

 campaments          abans          d’hora          però          no          us          preocupeu          que          l’any          que          ve   

 repetirem!   

--‐ La     unitat     de     pioners     (els     més     grans)     van     estar     treballant     tot     l’any     en     un   

 projecte    propi,   volien    marxar    de    campaments    a    l’estranger    per    conèixer    una     

 altra   realitat   de   l’escoltisme.   Finalment   el   destí   va   ser   Irlanda   on   diferents   

 Agrupaments  d’allà    els    van    acollir    i    els    van    fer    viure    l’escoltisme    al    pur    estil     

 irlandès.       De       ben       segur       que       la       unitat       de       pioners       recordarà       per       sempre   

 aquesta    experiència.       

--‐ A     l’octubre    vam     reiniciar    el    curs.    Les     unitats    van    preparar    curosament    el   

 pas   de     branca    per   a     les   noves   incorporacions.   Aquest   curs   podem     dir   que   

 tenim    5    unitats    obertes    (follets,    llops,    raiers,    pioners    i    clan).     

 

--‐  



 

"Primavera, estiu, etcètera" de Marta Rojals el 30/04/15 
"Balzac i la petita modista xinesa "de Dai Sijie el 28/05/15 
"La metamorfosi" de Franz Kafka el  18/06/15 
"El retorn de Macbeth" de Francesc Puigpelat el 29/10/15 
"El moviment del cavall" de Andrea Camilleri el 26/11/15 
"Mecanoscrit del segon origen" de Manuel Pedrolo el 17/12/15 
 
 
 
 
 
El Grup de Lectura s’ha consolidat i es manté l’assistència dels socis. Tenim actualment com 
coordinadora la professora Montserrat Torres Roque. Preparem també uns díptics amb informació 
de l’autor i del llibre que es llegeix cada mes. 
El nostre sistema per llegir el llibre de final de mes ha millorat gràcies a un carnet de la Biblioteca 
Pública de Lleida a nom de l’Ateneu com a entitat i així ens podem subministrar de més quantitat de 
llibres. 
Hem rebut i agraïm la donació de llibres per part de socis que prefereixen estar en l’anonimat,  
 
 
A finals del 2013 se’ns va presentar el projecte “Els divendres de les Lletres”, per part d’una sòcia 
filòloga, Joana-Alba Cercós, per a fer unes xerrades sobre la simbologia de l’amor en la literatura i ja 
es porten a terme en l’actualitat amb una bona acollida per part dels socis i són trobades obertes al 
públic en general. 
A la Sala Nausica, han tingut lloc les sessions : 

• Cicle "Literatura i música".- MAR I CEL, d'Angel Guimerà el 23/01/15 
• Cicle "Literatura i música".-DON JOAN I DON GIOVANNI  conferenciant Joana-Alba Cercós 

el 20/02/15 
• Cicle "Literatura i música".-LA DAMA DE LES CAMÈLIES I LA TRAVIATA el 20/03/15 
• TEMPS DELS ROIG , conferenciant  Josep Varela el 17/04/15 
• POESIA de Amat Baró el 22/05/15 

 
 
Al Bull Bull (el nostre butlletí informatiu) d’octubre hem presentat als nostres socis el “Concurs 
Literari Infantil” que hem posat en coneixement dels 44 col·legis de Lleida capital i l’Horta. Ja hem 
rebut contestes i al febrer del 2016 es donaran els premis. Participen alumnes de cinquè i de sisè de 
primaria. 
La biblioteca és un espai de l’Ateneu on també es fan tallers fora de l’horari de la biblioteca, tallers 
de costura, converses en francès, converses en italià, dos dies setmanals de classes d’anglès, hi 
treballa en un ordinador la secció de fotografia, i hi ha un punt de préstec de lectura de llibres en 
francès, etc. 
 
Sols per concloure destacar que seguim informatitzant les referències dels llibres  per a fer més àgil 
el servei. La majoria d’obres per adults són incloses al catàleg que es compon d’unes 11.000 
referències, tenim enregistrats novel·la, poesia, assaig, teatre, biografies, art, guies de viatges, 
història, història de Catalunya, història de Lleida, geografia, ciència, enciclopèdies, diccionaris, etc. 
amb una secció especialment destacada d’autors i temes lleidatans. 
 
 
4. BANC DEL TEMPS 
 
 
El capital del banc del temps són les persones que voluntàriament estan disposades a donar el seu 
temps per a compartir amb altres persones les seves experiències, habilitats, coneixements... cap 
inversió dona un rendiment tant alt. 
Gràcies a la generositat de,  Magda Parellada,  Marta Solans, i Carme Vall s’han pogut fer tres 
vegades a la setmana sessions individualitzades  de suport escolar adreçades a nens i nenes de 



 

l’escola Sant Josep de Calassanç que els tutors seleccionen.  Tant els alumnes com les persones 
voluntàries van valorar l’activitat com a positiva. 
Gràcies a la generositat de Carme Granés, Dolors López, Victòria Palacin, Rosa Maria Pujol i Carme 
Vall,  s’han pogut fer  dos tallers d’iniciació al català, en sessions setmanals, adreçats a mares 
d’alumnes de l’escola Sant Josep de Calassanç que han mostrat interès per aprendre aquesta 
llengua. Tot i algunes dificultats derivades de: l’horari, l’espai, la diferència de nivell de coneixement 
previ, l’experiència ha estat bona per a tot-hom.  
Aquestes  dues activitats tenen el suport i seguiment de Pere Tremosa, mestre de l’escola 
esmentada. 
La Rosa Galceran s’atreveix dues vegades al mes a donar allò que ella sap sobre les situacions de 
pèrdua  i a donar acollida als sentiments i suggeriments que les persones assistents al taller li 
puguin plantejar. 
Les ganes d’aprendre, la  necessitat de mantenir vius uns coneixements adquirits fa temps, la 
curiositat, les ganes d’estar en companyia debatent algun tema, fa que una munió de persones 
setmanalment es trobin per a parlar en anglès, italià  i francès; en tertúlies coordinades per Ferran 
Solsona, Magda Parellada i Marta Solans.  
La continuïtat del banc del temps i la diversificació de les accions que emprengui depenen de la 
voluntat de les persones que el mouen, sigui assistint a l’activitat, sigui coordinant-la, per això fem 
una crida a la vostra generositat dient-vos “vine al banc del temps, aporta el teu capital i et faràs ric i 
feliç”. 
 
 
 
 
5. EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Les activitats de la nostra secció són les següents.  
GIMNASTICA DE MANTENIMENT: sis grups realitzant l'activitat tres hores per setmana. 

HATHA IOGA: un grup , tres hores setmanals.  

POLARITAT EXERCICIS ENERGÈTICS  PER A LA SALUT : un grup d'una i mitja a la setmana.  

EXERCICIS DE BIOENERGETICA: un grup,  una hora i cuart a la setmana. 

Les monitores són: L'Eulàlia Alaez, la Sunsy Farre, la Susana Moix, la Susi Nicuesa, el Manel Fortes 
i el Joan Francesc.  

En el mes de maig, es va fer una visita al museu Diocesà per veure l'exposició nomenada el fil 
invisible de robes de casa confeccionades del temps passats. A càrrec de L'Eulàlia.  
Al novembre es va fer un taller de Zumba, a càrrec de la Sunsy.  
Al últim trimestre de l'any, s'han realitzat dues activitats gratuïtes i obertes a tothom, són les 
següents xerrades de procés personal /meditació per la Nora Javornik i les sessions  d'iniciació a la 
Teràpia de Polaritat i l'autopolaritat,  fetes pel Mario Bobet Coscolla. Dues activitats realitzades un 
divendres al mes. 

I com cada any la nostra col·laboració amb Lleida camina: 
Les nostres caminades són les següents : 
Al mes de maig :Reconeixent els paisatges de secà  D'Astor i Vinatesa. 
Al setembre :A trenc D'alba. 
Al novembre: VII Caminada marxa nòrdica.  



 

 
6. DANSA 
 

Ballades setmanals 
 

Aquest any hem seguit amb l'activitat de les ballades setmanals, activitat bàsica de la Secció. Cada 
dimecres, de 9 a 2/4 d’11 del vespre, ens hem trobat per ballar danses catalanes i danses d’altres 
països del món. Això permet fer exercici i gaudir plegats d’una descoberta de les tradicions, la 
música i la dansa d’altres cultures. Vam iniciar les ballades del 2015 el dia 7 de gener. Després de 
l’estiu hem reprès les ballades el 16 de setembre. Fem constar que hem incrementat molt el nombre 
de balladors que passem dels 26.       

 
Concert de Sant Jordi 

 
Com ja és tradicional el dia de Sant Jordi organitzem un concert/ballada a la plaça de Sant 
Francesc, lloc on s’ubica la parada de l’Ateneu. Enguany vam comptar amb la participació del grup 
LAUZETA. El temps ens va acompanyar i vam poder gaudir tots plegats de  la ballada. Per manca 
de pressupost ja fa uns quants anys que els músics toquen a peu pla, sense entarimat. Vam utilitzar 
l’equip de so de l’Ateneu que van fer funcionar els mateixos músics per estalviar pressupost..   
 
 
Altres activitats 
 
Sardanes 
Aquest any hem reprès una activitat que feia molt temps que no dúiem a terme a la secció: ensenyar 
a ballar sardanes. Des del 13 de gener  fins al 28 d’abril, de la mà de la Carme Rosell, un bon 
nombre de persones han après a ballar sardanes. L’objectiu era poder-les ballar a la plaça, amb la 
tranquil·litat que dona tenir els suficients coneixements per poder seguir les indicacions que dona el 
cap de colla i gaudir de la ballada. 
 
Ballada a l’escola Joan Maragall de la Bordeta 
A proposta de la dolors López, el 12 de febrer, nou persones de la Secció vam anar a fer una 
demostració-taller a l’escola Joan Maragall de La Bordeta als alumnes de tercer i quart de Primària. 
Va ser una ballada que va deixar molt contents tant als nens que hi van participar com als mestres i 
balladors de la secció. 
 
Un tomb per les danses d'arreu 
Al Pati de l'IEI, de 6 a 8 del vespre, vam dur a terme la quarta temporada dels tallers/ballades de 
danses tradicionals, oberts a tothom, que vam organitzar conjuntament amb la Diputació de Lleida 
i l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Aquest cicle el vam dedicar a les danses de Grècia i Balcans 
Els tallers van tenir lloc els dies 
. dissabte, 14 de març 
. dissabte, 18 d’abril 
. divendres, 16 de maig 
. dissabte, 6 de juny 
A aquesta quarta edició vam incorporar la novetat de fer un dels tallers/ballades fora de Lleida. En 
aquesta ocasió va ser a Juneda, organitzat conjuntament amb un grup de dansa d’aquesta població. 
Hi va participar molta gent i vam gaudir d’una molt bona ballada. l’IEI ens va pagar el desplaçament 
de Lleida a Juneda en un microbús.  
Tots els tallers van tenir molt bona acollida i molt bona assistència de públic. 
 
Dia de Portes Obertes de l’Ateneu 
Des de la secció vam participar a la Jornada de Portes Obertes organitzada per l’Ateneu el matí del 
dia 6 de juny. Vam mostrar una de les danses que ballem i hi van participar amb il·lusió un bon grup 
de dansaires. 



 

 
Ballada a la Residència d’avis de Bellvís  
El dia 10 de juny ens vam desplaçar a Bellvís per portar una mica d’alegria i entreteniment als avis 
de la residència d’aquest poble del Pla d’Urgell. Tot i que la majoria anaven amb cadira de rodes i 
caminadors, encara es van animar uns quants a participar-hi. Ens van obsequiar amb un berenar.  
 
Ballaruca i sopar 
Com cada any, últim dimecres de curs del 2014/ 2015 (enguany el dia 17 de juny per desitjar-nos un 
bon estiu), els membres de la secció vam fer una ballada/sopar al mateix local de l’Ateneu. 
 
Ballades a Plaça 
Alguns balladors de la nostra secció hem participat de les ballades al carrer i tallers amb música en 
directa, que organitzen els membres del grup Ballades a Plaça. 
 
Totes aquestes activitats estan obertes a participar-hi lliurement. 
 
7. FESTES POPULARS 
Des de sempre l’Ateneu ha fet un gran esforç per atendre i potenciar la cultura popular i tradicional 
catalana. Tot i essent respectuosos amb els nostres costums, també hem intentat adaptar-nos a les 
nostres realitats culturals i populars, sobretot les que exigeixen participació. 
Aquest any hem organitzat la castanyada juntament amb els Cantadors de Ponent, secció de dansa 
i Agrupament Escolta Alosa. 
- Castanyada popular 2015  
 
8. ARTS PLÀSTIQUES  
Durant aquest curs s'han fet les activitats següents: 
 
Gener  
Dins del projecte ART I CIUTAT reprenem les activitats i juntament amb l’Ateneu, Amics de la Seu 
Vella, Cercle de Belles Arts, Omnium i Arts de Ponent.  
Visita guiada per l’exposició  
La Mirada del demiürg 
Amb treballs del pintor de Tarrega Lluis trepat 
Al Museu Municipal Jaume Morera 
 
Febrer 
Visita guiada a l’exposició permanent de la Fundació Sorigué. 
Farem un recorregut per la nova instal·lació del fons d’art de la Fundació Sorigué. 
 
Març 
Visita a La Real i Pontifícia Acadèmia Mariana. Ens hi acompanyaren, El Sr. Ignacio Soria de 
Villalonga arquitecte, Sr. Antoni Llevot i el Sr. Paco Campo gerent de l’acadèmia Mariana. 
Dia: 22 de març de 2015 
 
abril 
Almacelles, urbs ilustrati 
Una visita a la propera vila d’Almacelles.  
Ens  acompanyaran Josep Ibarz, alcalde de la localitat; Montse Gené, tècnic de cultura de 
l’ajuntament i d’altres almacellencs.  
 
juny 
El taller expandit  

El Joaquim ens va guiar pel seu taller expandit a l’exposició del Museu Municipal Jaume Morera  

 



 

 

EXPOSICIONS 

abril 
Exposició fotos 
 “20 anys de carrosses de l’Ateneu” 
 

maig 

Exposició de dibuix i pintura de Concha Candelas 
 
Exposició dels alumnes de Concha Candelas 
 
 
octubre 
l’Exposició: 
“ 20 Anys sense l’Ovidi Montllor” 
cedida per l’Ateneu Santfeliunc de Sant feliu de Llobregat 
En memoria d’Ovidi Montllor que enguany fa 20 anys que ens va deixar. 
 
 
 
9. FOTOGRAFIA 

Aquest any em seguit desenvolupant els objectius marcats al 2015, fen que la secció de 
fotografia de l’Ateneu sigui punt de trobada per compartir i gaudir d’una afició avui per avui molt 
estesa potser per la quantitat i facilitat de mitjans, però cada vegada més individualista ja que tot om 
fa moltes fotos però se’n comparteixen molt poques, sovint queden amagades i oblidades en un disc 
dur, és per això que hem  organitzat actes per aconseguir: 

Compartir l’afició per la fotografia organitzant sortides i trobades. 
Difondre i compartir  l’obra dels participants, mitjançant el blog de la secció, vinculat al web 

de l’Ateneu: 
http://fotografiaateneupopularponent.blogspot.com.es/ 
Fer una sortida al mes per practicar les diferents besants de l’art fotogràfic, conèixer, millorar 

les tècniques i treure més rendiment del nostre equip i desenvolupa la nostra capacitat creativa, hem 
proposat  sortides a indrets atractius que motivin la participació  i que ens aportin més coneixements 
del nostre entorn i de la nostra cultura. 

 
L’EQUIP DE LA SECCIÓ 

Vocal: Xavier Bendicho  col·laboradors: Encarni Santiago, Robert Ribé, i Jordi Castro 
 

RESUM PROPOSTES D’ACTIVITATS FETES 
 

17 de gener 2015: SORTIDA FOTOGRÀFICA AL MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA 
Vam acabar l’any amb pedres i el comencem amb rodes, us proposem fotografiar vehicles 

que documenten la moderna història de l’automoció, tindrem l’oportunitat de passejar entre aquestes 
joies sobre rodes, tot buscant i descobrint perspectives, detalls i singularitats que retratar.   
 



 

 

 
21 de febrer 2015: SORTIDA FOTOGRÀFICA AL CLUB AERI DE MOLLERUSSA 

Us proposem fotografiar avionetes a terra, enlairant-se, volant i aterrant, un nou repte: la 
fotografia d’elements en moviment, a més tindrem l’oportunitat de visitar les instal·lacions del Club 
Aeri “ULM” de Mollerussa i l’escola de vol “La Serra”. 

 

  
14 de març 2015: SORTIDA FOTOGRAFIA A EXPO TREN 



 

Aquest  any es compleix el 150è aniversari de l’arribada del tren a Lleida. És per això que 
hem pensat  anar a fotografiar les maquetes de trens a escala, un circuit de modelisme i tot el món 
que envolta l’afició pel tren. Una nova oportunitat per fotografia objectes en moviment, recomanen 
portar tres peus o mono peu.  

 

 

 

 
11 d’abril 2015:  SORTIDA FOTOGRAFICA AL CONGOST DE MONT-REBEI 

Aquest més us proposem gaudir d’un indret únic, ens desplaçarem agrupats amb cotxes 
particulars, durant el mati fotografiarem el congost, hi trobarem paisatges espectaculars i propicis 
per fotografia  panoràmica, tot gaudint dels colors intensos de la primavera i de les peculiaritats del 
indret, recomanen portar el tres peus.  



 

 

 



 

30 de maig 2015: SORTIDA FOTOGRÀFICA  PELS CASTELLS DE LA SEGARRA 
Us proposem un recorregut per la ruta de la Segarra Medieval, per retratar alguns dels seus 

pobles i castells, paratges plens d’història i d’encant. 

 

 
13  de juny 2015: TALLER PRÀCTIC DE MACRO, AMB FONS NEGRE 

En aquesta ocasió, volem repassar la tècnica de la fotografia macro i com fer fotografies 
macro amb el fons negre. Per practicar bàsicament tindrem flors i arbres fruiters. 



 

 

 
 
5 de setembre 2015: SORTIDA ALS TOSSALS DE MARGALEF 
Aquesta sortida té com a objectius retratar la posta de sol des d’un espadat i fer fotografia 

nocturna pintant amb llum. Material recomanat: trípode, flaix, bateries carregades, llanterna i 
qualsevol estri que considereu interessant per pintat amb llum. 



 

 

 
24 d’octubre 2015: SORTIDA FOTOGRÀFICA A SANT LLORENÇ DE MONTGAI 

En aquesta sortida us proposem fotografiar paisatges de tardor. Els buscarem al voltant del 
pantà de Sant Llorenç de Montgai, una passejada tranquil·la a la recerca dels colors càlids que ens 
ofereix la natura en aquesta època de l’any. No us descuideu de portar el tres peus, buscarem llocs 
per fer alguna panoràmica. 



 

 
 
 
21 de novembre 2015: SORTIDA FOTOGRÀFICA: LES CONSTRUCIONS DE PEDRA SECA 

Aquesta sortida té com a objectiu retratar les construccions de pedra seca, farem una petita 
ruta per les Garrigues guiats de la ma del Felix, picapedrer jubilat que amb la seva experiència ens 
explicarà: les cabanes de volta, una antiga cantera,  les eines i també les anècdotes  de la vida i 
professió dels picapedrers. 

Material que recomanen portar: a més del habitual,  flaix, tres peus, botes d’aigua de recanvi 
o dos bosses de plàstic. 
 



 

 
 
 
 
 
27 de desembre 2015: SORTIDA FOTOGRÀFICA: RETRATAR EL PESSEBRE VIVENT DELS 
MAGRANERS. 
Aquest mes des de la secció de fotografia de l’Ateneu, us proposem un recorregut fotogràfic pel 
pessebre vivent dels Magraners a Lleida que des del 1964, any rere any, ha anat creixent. Aquest 
any es representa amb 40 escenes de construcció ecològica i més de 250 figurants. Una obra d’art 
de la nostra ciutat, tan sols dir-vos que prepareu les càmeres i els tres peus  i fins el diumenge. 



 

 
10. RESSÒ DE PONENT 
Temporalment, la revista deixà de publicar-se en paper. La irrupció de les noves tecnologies i dels 
nous mitjans de comunicació ens faciliten que resti obert a través de la web de l’Ateneu. A partir 
d'ara treballarem en aquest sentit. 
 
11. PROJECTES COMUNS 
 
Medi ambient i sostenibilitat: Ecoentitats 
 
Xerrades de sensibilització, disminució de l’edició de paper, gestió dels residus que es generen a 
l’Ateneu. 
Interessats en la conservació del medi ambient, l'ecologia, la sostenibilitat, les tres R (Reduir, 
Reutilitzar, Reciclar), etc. 
Amb la col·laboració de l'associació de veïns de Pardinyes i Lleida Ambiental s'organitzà la festa del 
riu amb un bany purificador i altres activitats. 
 
Modelisme ferroviari 

L'activitat més important del Grup de Modelisme Ferroviari de l'Ateneu Popular de Ponent  durant el 
curs , es la construcció d'una maqueta modular a escala 1/160 (escala N) d'uns set metres de 
llargada i que representa mes o menys la estació de Cervera . 

La complexitat mes important de la maqueta es la part elèctrica, ja  que el més segur  es que sigui 
de les poques que poden funcionar amb tots el sistemes ( analògic, digital i ordinador). Una 
anècdota es, per exemple, la gran quantitat de fil elèctric utilitzat, que se aproparà als 1200 metres. 

La finalitat de la seva construcció, a part de ser la activitat més important del curs que dura tot l'any, 
va ser exposar-la a la FIRA EXPOTREN, que es fa a la ciutat de LLEIDA  cada any, Fira de àmbit 
internacional pels seus expositors, i on l' Ateneu, a part de la seva participació, també i es 
col·laborador . 



 

  

 
 
Grup Cantadors de Ponent 
 
El grup de cantadors de ponent és un grup d’amics que volen recuperar la tradició de trobar-se per 
compartir cançons i música com era habitual arreu fins fa no massa temps. El grup va néixer a 
proposta del músic Joan Baró, tenint com a fonament la música tradicional del nostre país i amb el 
nom de La Foguera (el grup disposa d’una pàgina web pròpia: http://cantaires.ateneulleida.cat/). 
Aquesta proposta ha trobat acollida a l’Ateneu i es produeix el tercer divendres de cada mes a la 
cafeteria. Ha estat iniciativa de socis de l’entitat però es tracta d’una activitat oberta a tothom que 
vulgui afegir-s’hi; constitueix també una recuperació de l’Ateneu com a espai obert d’acollida per 
activitats de caire cultural.  
 
 
 
 
- Grup de teatre de l’Ateneu 
 
El grup de teatre de l’Ateneu pretén tornar a posar a l’escena de l’entitat l’art dramàtic, intentant que 
reviscoli entre nosaltres aquest art, sempre en bon ambient i passant-nos-ho tan bé com puguem.  
 
 
Al final del curs el grup de teatre portar a escena una obra sota la direcció d'Encarna Peinado  
 
A la web de l’Ateneu podeu trobar més informació i reculls fotogràfics (cerqueu l'apartat de teatre 
(http://www.ateneulleida.cat/home/altres-activitats)). 
 


