ACTIVITATS

MAIG DE 2018

Divendres 4, a les 19:30h: Inauguració de l’exposició artística de l’Encarna García, amb el títol “CONEXIÓN”. En
acabar, s’oferirà refrigeri als assistents. L’exposició romandrà oberta al públic de dimarts a divendres, de 18:00h a
21:00 hores, durant tot el mes de maig. L’entrada es lliure.
Diumenge 6, a les 18:30h: BALL de Festa Major, gresca i xerinola amb el TRIO ORQUESTRAL ATENEU, amb la
veu del cantant tarragoní Jordi Català. Aportació dels socis 1,00€; no socis 3,00€. Servei de cafeteria.
XXIX SETMANA CULTURAL: del 10 al 22 de maig de 2018
Dijous 10, a les 19.30h: Conferència amb audio-visual de la professora d’institut jubilada, Sra. Roser
Mestre, amb el títol “HISTÒRIA DE CATALUNYA 1A PART: DE LES PLAQUES TECTÒNIQUES A LA
PREHISTÒRIA. L’entrada és lliure.
Divendres 11, a les 19:00h: Xerrada-Taller pràctic “Com estimular la memòria mitjançant les olors”, a
càrrec de Rosa Llurba, responsable de la Vocalia de la Dona de l’Ateneu de Tarragona. Entrada i material per al
taller són gratuïts. L’entrada es lliure.

Dissabte 12, a les 19:00h: Tarda de cant regional a càrrec del grup musical de la CASA REGIONAL
DE ARAGÓN. Preu entrada en concepte de col·laboració: 3,00€. Servei de Cafeteria.
Diumenge 13, a les 18:30h: NIU D’ART: Gala Lírica (17ª temporada). Especial Setmana Cultural.
Coordinació general a càrrec de Carme Bernad. Presentació a càrrec del cantant i artista Jordi Català.
Col·laboració dels no socis: 3,00€. Servei de Cafeteria.
Dilluns 14, a les 20:00h: Pregó de la XXIX Setmana Cultural a càrrec del professor de la Universitat
Rovira i Virgili i senador de Tarragona Dr. Sergio Nassare Aznar. En acabar l’acte, es servirà copa de
cava. L’entrada es lliure.
.
Dimarts 15, a les 20:00h: Missa als socis difunts de l’Ateneu de Tarragona, a la Parròquia de Sant
Joan Baptista. En el transcurs de la mateixa es cantarà “L'Ave Maria”, cançó de missa alemanya i
“Cançons per la Pau”, a càrrec d’intèrprets de música clàssica de l’Ateneu.
Dimecres, 16, a les 19:30h: Classe oberta de Milonga (tango)a càrrec d Àngel i Anna, dirigents del
grup de Ball de Milonga de l’Ateneu de Tarragona. L’entrada es lliure.
Dijous 17 a les 19:30h: Conferència audio-visual a càrrec del metge jubilat i senador de Tarragona Dr.
Federico Adan Marín, amb el títol “Sant Magí, mite i llegenda”. L’entrada es lliure.
Divendres 18, a les 21:00h: Sopar de Gala de la XXIX Setmana Cultural de l’Ateneu de Tarragona, al
Restaurant les Voltes (Segle II dC.), carrer Trinquet Vell, Tarragona.
.
Preu 30,00€ el soci i 35,00€ el no soci. Menú tancat. Heu de fer la reserva amb anterioritat al dia del
sopar com també si heu de confirmar el canvi del 2n plat, a la seu social de l’Ateneu, tel. 977233160 o
al tel. 607808092 (president), de dilluns a divendres, de 18:00h a 21:00h,).
Menú:
1r plat: Mil fulles farcida de bacallà gratinada al forn
2n plat: Llluç al forn amb salsa de romesco
Postre: Crema catalana
Aigües minerals, vi, cava, cafès o similars

Programa del Sopar:
21:30h Inici del Sopar de Gala amb la benedicció de la taula per part del Dr. Jaume Pujol i Balcells,
Arquebisbe de Tarragona i Primat.
Parlaments:
 Paraules d’en Jordi Freixa i Querol, president de l’Ateneu de Tarragona.
 Lliurament dels diplomes ESTEL per part del COOPPEL Internacional per la Pau 2022, de
la ma del seu dirigent Josep Maria Ferran iTorrent:
-Núria Gómez Granés, ateneista, periodista i escriptora, amb14 llibres publicats i
col·laboradora de Ràdio Falset en el programa mensual.
-Maria Montserrat Roman Sastre, jove escriptora, filòloga anglesa i francesa, cooperant en
les relacions internacionals i amb la UNESCO com a traductora i intèrpret.
-Michael Collins, assessor nord-americà sobre política de drogues del Partit Demòcrata
EUA.
 Lliurament obsequi d’agraïment i gentilesa del joier tarragoní Joan Blázquez a la Nerea
Arroyo Tapia, Pubilla de l’Ateneu de Tarragona; a Anna Maria Vives i Pagès, Pubilleta i a
en Marc Vives i Pagès, Hereuet 2017-2018.
 Lliurament d’insígnies i diplomes al mèrit, en agraïment als ateneistes més destacats del
2017-2018:
-Rosa LLurba i Caparó, responsable de la Vocalia de les Dones de l’Ateneu de Tarragona i
activista en la defensa de la igualdad de gènere.
-M. dels Àngels Bartolomé Sanz i Antonio Santiago Ariza, per la seva dedicació,
col·laboració i contribució a l’entitat en els àmbits de la música artística i el cant.
-Cèsar Pastor Díez, ateneista, pianista, escriptor i llicenciat en filosofia i llestres pures.
 Lliurament de la Medalla de l’Ateneu 2018 al Dr. Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe de
Tarragona i Primat, soci de l’Ateneu des de la seva arribada a la ciutat, per la seva gestió
pastoral, per la obres de dignificació de la Catedral Metropolitana (l’orga i espai del
Seminari, entre d’altres).
 Parlaments a càrrec de les autoritats presents.
Dissabte 19, a les 19:00h: Teatre solidari, a càrrec de la Companyia artística 3QUARTSde15 TEATRE de Reus,
amb l’obra titulada “LISÍSTRATA”, dirigida per Roser Llauradó Curto. Patrocina Gremi de la Construcció del Baix
Camp. Preu únic de l’entrada 5,00€. La recaptació anirà destinada a FANOC, Associació de Families Nombroses de
Catalunya. Servei de Cafeteria.
Diumenge 20, a les 19:00h:
Acte de lliurament dels Premis del XXIV CONCURS DE POESIA MOSSÈN CINTO VERDAGUER (Premi reconegut
internacionalment). L’entrada es lliure.
Dissabte 26, a les 19 :00h: CONTACONTES amb música, cançons, llegendes i més. Conducció de l’acte a càrrec
d’en Ramon Roselló, vocal de LLetres de l’Ateneu. Carquinyolis, mistel·la i encesa d’espelmes per a fer futgir els
mals espirits. L’entrada es lliure. Servei de Cafeteria.
Diumenge 27, a les18:30h: BALL de Festa Major, gresca i xerinola amb el TRIO ORQUESTRAL ATENEU i la veu
del cantant tarragoní Jordi Català. Aportació dels sociS 1,00€; no socis 3,00€. Servei de Cafeteria.

