
TALLER D'ESTI::.LS

.. pe~ aquest motiu hem organitzat un taller de construc-
CIO d estels durant els dies 13 17 19 ?4 l· ry6 d tb . ~ • • ~ ~ e se em-

re de les 7 a dos quarts de 9 al local de l'Ateneu El
taller está destinat a infants de 9 a 14 anys, les ~laces
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l~teneu

La Junta de 1 'Ateneu
Popular de Ponent

Donem les grAcies especialment a la firma que ens pat,"oci
na per la seva col.laboraci6 i a vosaltres per endavant
per la vostra participació.

Aquest és el primer "Bull, Bull! !" d'aquest nou cürs i de
sempre, ja que fins ara les activitats de l'Ateneu les co
neixieu per mitjA de les circulars. Aixó serA la circulur·
d'ara en endavant.

Li hem volgut donar aquesta presentació per qué us sigui
més atractiva la seva lectura i no la confongueu amb qual
sevol altra publicitat. A partir d'ara aquest és el paper
que us anunciarA totes les activitats a les quals podeu
participar, col.laborar o protagonitzar si voleu. No cal
que el guardeu tota la vida, feu-ho només mentre tinguí
vigéncia --una quínzena aproximadament--, o fíns que rebell
el segUent. Sobretot no sigueu mandrosos de llegir-Io.

Bu", Bull!!

1

, L'Ateneu Popular de Ponent no podia deixar passar
l,oportunltat de.sumar-se a la cursa per la possessió de
1 espalo Us convldem, doncs, a participar i a presenciar
una volada d'estels que se celebrarA a Lleida durant les
properes Festes de Tardor. -

'O.....
BUTLLETÍ INFORMATIU/l



Bull, j

1flten
seran I imi.tades (20/25) i el preu'de la inscripció será de
300 pLes. Per apuntar-vos-hi telefoneu al 24 71 72 de 6 a
lO de la niL, o directament a 1 'Ateneu (Sr. Antoni).

El taller es clourá amb una volada col.lectiva d'es
Lels en un indret de la nostra ciutat del qual us informa
rem més endavant.

SECCll! UL LITERATURA 1 HI::;TORIA

"MEMÓRIA CIUTADANA"

Amb la finalitat de conéixer retalls d'história de la
nostra ciutat, recuperar anécdotes i experiéncies viscudes
pels seus protagonistes, fer un recull d'história oral de
Lleida, hem organitzat aquest cicle de tertOlies que se
celebraran a partir del dia 13 de setembre a les 8 del
v spre a l'Ateneu Popular de Ponent.

T 1 om f iem el curs passat, durant la tertOlia, a
part de xerrar pels colzes, podre u berenar, tot degustant
la gran varietat de truites del Toni i les insuperables
croquetes de la Carme, aixi com prendre café, fer la c~r

v sa o l'aperitiu per anar a sopar.

La t rtOl ia és gatruHa, peró el menjar i el beure a la
atalana.

El programa és el segUent:

Dia 13 de setembre
JOSEP LLADONOSA: Lleida, abans i després de la guerra.

Dia 20 de setembre
VENTURA MARGÓ: Els comunistes

Dia 27 de setembre
J. ANTONl ROSSELL: Históries de la rádio.

Dia 4 d'octubre
JOAN CULLERÉ: Els nacionalistes.

Dia 11 d'octubre
LLUls VIRGILI: El cant ceral i el catalanisme.

Di a ~d' oc.tul:l.r!"._.
FRANCESC PORTA: L'animació cultural i económica.

•



"Vic-Ripoll-NÚria"
12-13 d'octubre de 1985

PROGRAMA D'EXCURSIONS DE MUNTANYA

RefugiAi guaU uts

"Barcelona Monumental"

"La Segarra" (Cervera, Sant Ramon)

"CorsA (Ager) - Congost de Mont-Re
beí ..

"Tremp - Sant Corneli"

"Benasgue

:.:...J:..... -5 de Balaguer - Mines Bauxita"
Ruines Catell d'AIOs"

Renclusa"

(Pessebre)
Camarasa - Ermita de Sant Jordi

"Recta Sanganta" (ermita)

"Cellers - Sant Miguel del Bosc"
(100 curves)

13 d'abril de 1986

26 de gener de 1986

1 de juny de 1986 "Bergé"

18-19 de maig de 1986 "Ruta del RomAnic a Navarra"
(Olite, Tafalla, Sangüesa, Javier,
Leire)

PROGRAMA D'EXCURSIONS HISTÓRICO-ARTÍSTIQUES

22, 23, 24 de juny de 1986
"Ruta per la Costa Brava"

27 d'octubre de 1985 (amb tren) "Espluga - Poblet"

24 de novembre de 1985 "Camarasa - Cova del Tabac"

Febrer i mar\; del 1986 ACTIVI.TATS DE LA CAMPANYA "CONEIXES
LA TEVA CIUTAT?"

BuLlTl• •

la de novembre de 1985 "Conca de Barber~"

~Montblanc, Sarral, sta. Colollla o'
, Queralt i Vallfogona del Riu Corb>

15 de desembre de 1985

16 de febrer de 1986

16 de mar\; de 1986

• 20 d'abril de 1986

4 de maig de 1986

25 de maig de 1986

15 dp juny de 1986

Iteneu



T,onim la intenció que 1 'esdeveniment es prodlleixi el
p"nper dia 27 a les 7 de la tarda al nostre flamant local
de I-'au C¡",ris, la,

El "CiriO el farem cremar sota les segUents:

Centre deconfi~.

Blandel, 11, 4°. Tel. 26 91 OO. L1eida.

finca& farré

BASES
1, Podreu participar en qualsevol deis tres apartats se-

gUents: Primers plats, segons plats i postres,
~ Els plats hauran de ser per a 6/8 persones,
3. La inscripció la tancarem el proper dia 20 de setembre
4. Els plats es presentaran a l'Ateneu el mateix dia 28

Fins a les 5 de la tarda, amb el nom, adre~a, teléFon
nom elel plat i recepta en un sobre tancat, per tal
que el jurat desconegui el nom del cuiner o cuillera.

~, El jur'Q[ atorgarB 3 premis per apartat, els quals s~

ran Iliurats en el sopar de germanor entre els orga
ni tZ3Clof'S i part.icipdUI ......

Tots els que cuineu pel plaer de fer una mica d'alqui
mistes o perqué us ay,ada aquest art tan delicat de la
cuina nostra de cada dia, tots aquells que teniu el petj[
spcret perqué les "faves a la catalana" o bé "el pollastre
farcit" o "un pastis de fruita" ~igui diferent del que la
vostra velna o vei; o més exótic del que feia la vostra
padrina, ja ho sabeu, podeu demanar més informació per
participar a la 1 FIRA CONCURS DE GASTRONOMIA CASOLANA als
teJéfons segUents: 24 71 72 de 6 a 10 o bé, al 24 19 68
'lI'ant els matins,

ll'~ "1l1;Jr')\r")se~" mestrt· ..... ~I.·S r:1t> 1~(-ISa. Clp lél sU¡Jsecl~i6 de
l'! lis : t.Il~ ~i(ll il!S. d(~pelJ¡'lll:--, (le la ~{~cciu el(' Festes Po I...J I 1

II"S. 1-'11'-' 11E'1Il t:'lIlpesca t untJ FT RA CONCURS DE GASTRONOrII.':"
",-'''I .. \''A per alegrar' vos el paladar- (Iins de les propenes
['1_:--'1 L." DI.:. Tl\RDOR que tan putltuétlment". ens ol~9anj tza la nos
1 "~J P,\ER 1A,


