 Diumenge 26 de novembre anirem a veure el museu de Cal Tallaví a
Florejacs i el Castell de les Sitges. La visita guiada al Castell.

L’ATENEU INFORMA
Gràcies als anuncis que vam posar en els setmanaris i diaris de la comarca,
comarques veïnes i a Lleida capital, s’han presentat una vintena de candidats a
regentar el Bar-Restaurant de l’Ateneu, que com a mínim han trucat mostrant
interès.
Els membres de la Junta estan efectuant entrevistes per poder avaluar els
candidats i així poder escollir el qui reuneixi millor els requisits que hem
demanat.
Les obres continuen a un ritme que no es gens satisfactori. En la visita d’obres
que s’efectua setmanalment ja se’ls ha comunicat a l’empresa constructora,
tant per part dels arquitectes com de l’Ajuntament i de la Junta de l’Ateneu.
Segons les condicions de licitació feta per aquesta 6ena fase, haurien de tenirho acabat a finals de novembre. Segons l’empresa constructora ho acceleraran
aquest dos últims mesos.
Us recordem que a la nostra pàgina web (www.ateneuguissona.cat) hi trobareu
tota la informació, amb fotografies de les diverses activitats i sortides.

Lloc de Sortida: Plaça del Vell-Pla.
Preu: 4,8 €

Hora de sortida: 9:45 h.

Apunta’t a ateneu@ateneudeguissona.cat. També per telèfon, trucant a la
Roser Nadal al telèfon 608 34 37 80 o bé al Josep Balart al 630 92 12 67.

ANEM AL TEATRE A BARCELONA
Dissabte 18/11/18. “DESIG SOTA ELS OMS”. A la Sala Gran del TNC .
Mentre la febre de l’or s’enduu els joves cap a l’Oest, un vell granger del sud es
manté aferrat a l’antic pedregar que amb l’esforç de tota una vida ha aconseguit
convertir en terra cultivable. Quan els seus tres fills descobreixin que l’ancià s’ha
tornat a casar, amb una dona molt més jove que es deleix per recollir l’herència,
esclataran totes les tensions acumulades al llarg dels anys entre els murs d’aquella
propietat.

Direcció: Joan Ollé.
Actors: Carles Arquimbau, Ivan
Benet, Pepo Blasco, Àngel Cerdanya,
Laura Conejero, Pep Cruz, Àngela
Jové, Pep López, Eduard Muntada,
Laura Pujolàs, Santi Ricart, Iban
Beltran, Àngel Cerdanya “El Sueco”,
Carol Duran Gal·la Sabaté.

ACTIVITATS
Durant aquest 2n trimestre hem fet una sortida al teatre, el 23 de setembre, per
primera vegada, hem anat a Manresa, al Kursaal.
En aquesta ocasió 36 persones hem vist l’obra “LA TREVA”. Ha estat la primera
vegada que no anem a un teatre de Barcelona. Intentarem repetir l’experiència
encara que els horaris no siguin els que estem acostumats a BCN.

Sortida: Ateneu, a les 17:45h.
Representació: 20:00h.

 SORTIDES CULTURALS
 Diumenge 8 d’octubre visita guiada a SANAÜJA i a la seva l’exposició
d’esteles.
Lloc de Sortida: Plaça del Vell-Pla.
Hora de sortida: 9:30 h.

Abans d’entrar, qui vulgui, podrà prendre alguna cosa a la cafeteria del mateix
TNC o fer un tomb pels voltants.
Socis 30 €, no socis 35 €. Del 9 al 31/10/2018 c/c 90.097 Caixa Guissona.





AGENDA
ACTIVITATS

ESPAI ATENEU A LA FASSINA
 CLUB DE LECTURA
El Club de Lectura va iniciar l’activitat d’aquest curs el passat 21 de setembre, dia
en què ens vam retrobar per comentar els llibres que havíem llegit a l’estiu. Com
que som una bona colla, vam poder prendre nota d’un munt de títols per llegir
aquest hivern a part dels del Club. Així mateix, vam donar la benvinguda a les tres
persones que s’hi han incorporat. Per cert, ara estem llegint Unas gotas de
aceite, de Simonetta Agnello Hornby, i la comentarem el proper dijous 26
d’octubre. Serà com sempre a la Fassina, a les 20:30h.
Us hi podeu apuntar en qualsevol moment de l’any. Ens ho passem molt bé.
És gratuït!

Ateneu de Guissona
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 TALLER DE MANUALITATS
El Taller de Manualitats continua. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda.
Preu Socis: 15 €/mes. No socis: 20 €/mes.
APUNTA’T : ateneu@ateneudeguissona.cat. o trucant a Elo Vera 649 74 32 65.
 GRUP D’ESCACS
El proper mes de novembre tornarem a començar el curset d’escacs. Es tornarà
a fer cada divendres des del 3/11, de 19:30h a 20:15h. Tothom que hi estigui
interessat es pot posar en contacte amb:
Lluís Castany 606 33 31 60 o amb Lluís Tresents 616 07 10 65
Amb la vostra col·laboració esperem que tingui l’èxit que va tenir fins el juny.
És gratuït!

Us recordem que teniu a disposició els billars.
Us animem a utilitzar-los sense cap cost.
Hi col·laboren:

Sortida al Sali de Cambrils d’Odèn

Espai Ateneu de la Fassina. Pl. Vell Pla 7, 25210 Guissona



www.ateneudeguissona.cat
ateneu@ateneudeguissona.cat

