L’Ateneu Gran
XERRADES
Dilluns 29 d’abril, a les 18 h
Serveis, accions i recursos per un envelliment actiu i
saludable a Mollet del Vallès. Tot trencant mites
A càrrec de l’Ana Maria Díaz, Regidora de Gent Gran i Serveis
Socials de Mollet, Lola Gallego, Cap de servei de Serveis Socials i
Laura Menacho, Tècnica de Gent Gran.
Dilluns 3 de juny, a les 18 h
Consells per a la gent gran.
Com evitar l’engany. La seguretat a la via pública i al
domicili
A càrrec de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Mollet del Vallès

ESPAIS DE TROBADA
Inici, dijous 25 d’abril, a les 17.30 h
Polseres Candela: un espai solidari
La història comença amb la Candela, una nena ingressada a
l’Hospital Sant Joan de Déu per leucèmia, que va començar a fer
polseres per omplir les llargues hores. Dues amigues seves van
tenir la idea d’anomenar-les Candela.
Col·labora amb aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a recaptar fons per a la recerca del càncer infantil. Col·laboració: Obra
Social Sant Joan de Déu
Inscripció gratuïta. Cal reservar plaça al centre o bé fer la
reserva trucant al telèfon 93 593 20 08.
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El Lledoner
Pl. Cinco Pinos, núm.1
08100 - Mollet del Vallès
Tel. 93 579 09 66
ellledoner@molletvalles.cat

L’Ateneu Gran
C. Gaietà Vínzia, núm. 3
08100- Mollet del Vallès
Tel. 93 593 20 08
ateneugran@molletvalles.cat

ACTIVITATS CULTURALS
abril · maig · juny · juliol

2019

EXPOSICIONS
Del 10 d’abril al 31 de maig
Mans, mirades i poètiques de l’espai
Petita retrospectiva fotogràfica de Susana Malagón
Mans, mirades i poètiques de l’espai és un passeig per un conjunt d’imatges de l’artista local, Susana Malagón, en què la
lírica del blanc i negre, conjuntament amb l’harmonia de la
composició, pot generar que la persona espectadora s’hi senti
reflectida a través de la seva pròpia experiència.
Inauguració: dimecres 10 d’abril, a les 18.30 h
Del 4 de juny al 31 de juliol
Fils i agulles
Exposició de fotografia dels treballs resultat del taller Aprèn
a fer mitja d’El Lledoner.
Aquesta serà la primera d’una sèrie d’exposicions per mostrar
els treballs dels diferents tallers que es realitzen als equipaments de gent gran de la ciutat.

ESPAIS DE TROBADA
Inici, dimarts 30 d’abril, a les 18 h
Polseres Candela: un espai solidari
La història comença amb la Candela, una nena ingressada a
l’Hospital Sant Joan de Déu per leucèmia, que va començar a fer
polseres per omplir les llargues hores. Dues amigues seves van
tenir la idea d’anomenar-les Candela.
Col·labora amb aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a recaptar fons per a la recerca del càncer infantil.
Col·laboració: Obra Social Sant Joan de Déu
Inici, dimecres 24 d’abril, a les 18 h
Club de lectura
Trobada per parlar del llibre, Els vells amics, de Sílvia Soler.
Inici, dijous 2 de maig, a les 17 h
Club de cinema
El club de cinema és un espai obert, on mirem i comentem
pel·lícules, i descobrim diferents aspectes relacionats amb el
món del cinema, com la música, la fotografia o la interpretació.
Inscripció gratuïta. Cal reservar plaça al centre o bé fer la reserva trucant al telèfon 93 579 09 66.

MÚSICA

Preu del sopar: 14,90 €. Primer i segon plat, i postres. Cal fer
reserva prèvia fins a un dia abans de l’inici de l’espectacle.

Folk
Divendres 26 d’abril, a les 19 h
La Folie
Intèrprets: Paula Giberga (veu i guitarra) i Andreu Roig (guitarra)
Després de treballar en la identitat de grup, La Folie presenta el
seu segon disc Foliecitat (Petits miracles, 2017) amb una sonoritat molt més contundent i compacta. L’optimisme segueix sent el
punt clau d’aquest projecte musical. La Folie ha rebut el premi
ENDERROCK 2018 de la crítica al millor grup revelació.
Divendres 24 de maig, a les 19 h
Xavi Malacara
Intèrpret: Xavi Malacara (veu i guitarra)
Des de 2013, Xavi Malacara, va de gira pels millors escenaris de
Barcelona amb les seves composicions de música tradicional americana. Cançons de Memphis a New Orleans. Dels dies de Little
Walter, a les nits de Dylan.

SOPAR I ESPECTACLE
Divendres 10 de maig, a les 20.30 h
Com cantar malament i gaudir en l’intent
Intèrpret: Alejandra Jiménez (teatre d’humor)
La vida pot ser molt difícil quan tens por: dels avions, de Nadal, de les sèries i del teu bigoti, però recorda, cantant marxen
les penes, les teves, per descomptat, no les de les persones que
t’escolten.
Divendres 14 de juny, a les 20.30 h
Zero drames
Intèrpret: Paloma Jiménez (monòleg)
Una paròdia de la vida..., del príncep blau que es destenyeix
amb el temps..., de les meravelloses feines que hem de fer per
sobreviure..., de l’humor a la família..., dels traumes...Tot explicat des de l’humor, perquè no hi ha res més seriós que fer riure
en temps convulsos.
Divendres 12 de juliol, a les 20.30 h
Improgames 2.0
Intèrprets: Cia. Bombobín teatro (teatre d’improvisació)
Improgames és un show, un joc, una proposta teatral improvisada i esbojarrada. No n’hi han dues experiències com aquesta.
Vine, digues la teva frase, i nosaltres farem la resta. Juguem?

SORTIDES CULTURALS
Dissabte 27 d’abril, a les 10.30 h
Reial Acadèmia de Medicina
Visitarem l’interior de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i escoltarem les històries de metges il·lustres com Santiago
Ramón i Cajal o Miquel de Servet. L’edifici, que antigament va
ser el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, i després la Facultat de Medicina, és un exemple bellíssim de la petjada del
neoclassicisme a la ciutat. Destaca el seu amfiteatre anatòmic,
l’espai més emblemàtic i singular de tots els de l’Acadèmia.
A càrrec d’Sternalia
Preu: 7 €
Dissabte 1 de juny, a les 9.45 h
Liceu secret- backstage
Visita singular per endinsar-nos i conèixer el Liceu més secret
per al públic. El guia ens rebrà al vestíbul històric del teatre,
on iniciarem la ruta cap a l’escenari. El nostre recorregut continuarà pels camerinos i sales d’assaig, i arribarà als espais de
sastreria i caracterització, on es fan les tasques d’adaptació del
vestuari, de planxa, neteja, etiquetatge, maquillatge, perruqueria i màscares. No deixarem cap racó per descobrir!
Preu: 12,60 €

ITINERARI
Dissabte 11 de maig, de 10 h a 12 h
Parc Güell, el referent de l’urbanisme modernista
Descobrirem el parc públic més singular de Barcelona i un dels
llocs més visitats de la ciutat, declarat Patrimoni de la Humanitat
per la perfecta harmonia de les intervencions arquitectòniques
i el paisatge. El recorregut per les principals zones del parc ens
permetrà endinsar-nos en la història de Barcelona i saber el per
què Eusebi Güell va encarregar a Gaudí aquest projecte d’una
urbanització per a famílies benestants, en una gran finca coneguda popularment com la Muntanya Pelada.
A càrrec de: Maite García, de Materiabcn
Preu: 7 €
Preu de l’entrada al recinte: 7 €

Dates d’inscripció a l’itinerari i sortides culturals:
A partir de l’1 d’abril i fins que hi quedin places
Horari:
El Lledoner. De dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de 15 h a 20 h
L’Ateneu Gran. De dilluns a divendres, de 15 h a 21 h

CINEFÒRUM
Persones sàvies i extraordinàries
Diumenge 5 de maig, a les 18.30 h
Invictus
Direcció: Clint Eastwood (EUA, 2009)
L’any 1990, després de ser alliberat, Nelson Mandela arriba a
la presidència del seu país, Sudàfrica, i aboleix l’apartheid. El
seu objectiu es basava en portar a terme una política de reconciliació entre la majoria negra i la minoria blanca. L’any 1995,
la celebració de la Copa Mundial de Rugbi a Sudàfrica serà
l’instrument que el president farà servir per construir la unitat
nacional.
Diumenge 19 de maig, a les 18.30 h
Figuras ocultas
Direcció: Theodore Melfi (EUA, 2016)
La història mai explicada de tres dones científiques afroamericanes que van treballar a la NASA a inicis dels anys seixanta,
en plena cursa a l’espai, i enmig de la lluita dels drets civils dels
negres nord-americans.
En el marc de la setmana Per Molts Anys!

Diumenge 9 de juny, a les 18.30 h
La teoria del todo
Direcció: James Marsh (GB, 2014)
La pel·lícula explica la relació del cèlebre astrofísic Stephen
Hawking i la seva primera dona, Jane. Tots dos es van conèixer a la Universitat de Cambridge, a principis dels anys seixanta. Durant vint-i-cinc anys, la parella va lluitar junta contra la
malaltia degenerativa ELA, que postrà el famós científic en
una cadira de rodes.
Sala d’actes. Entrada gratuïta. Capacitat limitada.

