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L'ABI us convida a part icipar al  
Vermut del soci 

Com cada any abans de les festes nadalenques l’ABI us convida 
a participar del Vermut del soci el dia 20 de desembre a les 
12:00 d’enguany, per amenitzar el vermut comptarem amb una 
actuació musical a càrrec de músics de Montcada i Reixac, 
aquest any hem decidit fer-lo més participatiu i obert a tots els 
socis de l’entitat, hem cregut oportú convidar-vos a portar un 
plat per picar amb la vostra especialitat culinaria. Potser serà 
l’inici d’un concurs culinari de Nadal, o no però us hi esperem a 
tots per fer caliu i dessitjar-nos bones festes. 

 

    

 

Seguint les inquietuds de la gent del poble 

Una comissió gestora formada per veins/ nes de Montcada i Reixac convoquen al poble de Montcada 
i Reixac a una assemblea per a la constitució d’una coordinadora ciutadana per a la convocatòria d'un 
referèndum sobre la independència de Catalunya a Montcada i Reixac. Atesa la naturalesa 
radicalment democràtica i participativa de la iniciativa, l’Ateneu Domingo Fins, cedeix les seves 
instal·lacions a aquesta iniciativa veïnal, talment com s’ha fet per a totes i cadascuna de les 
plataformes i assemblees que s’han dut a terme en el municipi en els darrers anys. 

.  

 

Vine als quintos de l’ABI 

Al Vallés, una de les distraccions de les festes 
nadalenques és el joc del "Quinto" . 

L’ABI , amatent a la conservació d'aquesta 
tradició tan arrelada als vallesans, els dies 26 i 
27 de desembre i 2 o 3 (depen del futbol) i 6 de 
geners, ofereix animades sessions d'aquest joc 
d'atzar a la Sala Gran de l’entitat. 

A l’ABI hom pot gaudir d'aquesta tradicional 
manera de distreure's, i fer-ho en un ambient 
amigable i familiar. 
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Vine a veure els partits del Barça a la Sala Gran de 
l'ABI en pantalla gegant! 

 
Dimecres 9 de Desembre 20:45h.: DINAMO KÍEV-FC BARCELONA (Champions) 

Després de jugar a Riazor i gairebé sense temps de recuperació els blaugranes viatjaran cap 
el fred d’Ucraïna per enfrontar-se al Dinamo, en un partit clau pel futur a la Champions tot i 
que la victoria contra l’Inter pot facilitar la classificació per a la següent fase de la 
competición ja que tot i perdent per 1-0 el Barça es classificaria, peròel Barça és l’actual 
campió i voldrà guanyar per esborrar petits dubtes. L'ABI i la Penya Blaugrana us esperem a 
la sala gran per animar el nostre equip!!! 

Dissabte 12 de desembre 20:00 h.: FC BARCELONA-RCD ESPANYOL (Lliga) 

El derbi de la ciutat, un partit especial, tant o més que el clàssic contra el Madrid!!! L'any 
passat un espanyol gairebá fent olor a segona va arribar al Camp Nou i va guanyar a la 
màquina blaugrana, és per això que els blaugranes voldràn venjar-se de l’any passat i 
enfonsar una mica més “l’altre equip de la ciutat”. Després d’haver certificat la seva 
classificació per a la següent fase de la Champions League. L'ABI i la Penya Blaugrana us 
convoquena animar el nostre equip a la sala Gran. Hi estàs convocat!! 
  
16 i 19 Desembre: MUNDIAL DE CLUBS A ABU DHABI 

El dia 16 de desembre, en principi a partir de les 17h. els blaugrana faran el primer pas per 
convertir-se en el primer equip que aconsegueix tots els títols en joc el mateix any i de pas 
convertir-se en el Barça de les 6 copes, el rival de sortida d’aquesta terna: Al Ahli FC, 
Auckland City FC O Atlante FC que encara han de disputar una altra eliminatòria. Després 
si els blaugrana superen la semifinal del torneig, el dissabte 19 de desembre sense hora 
confirmada s’enfronataran a la final a un d’aquests tres equips: TP Mazembe, Pohang 
Steelers FC o Club Estudiantes de la Plata, l’unic possible rival dels blaugrana. Si  tot va 
com ha d’anar, cal esperar que els blaugrana es proclamin campions, per això L'ABI i la 
Penya Blaugrana us convidem a enviar el nostre alè al nostre equip perquè faci més història 
de la que ja ha fet!!! 

 2-3 de Gener: FC BARCELONA-VIL·LAREAL (Lliga) 

Enmig de les festes nadalenques i després d’haver-se proclamat campió al Mundial de clubs 
i mantenint-se liders a la Lliga o això esperem, el Barça rep el Vil· lareal al Camp Nou, un 
equip que amb el "Txingurri" Valverde a la banqueta sembla que comenta a aixecar el vol 
després d’un principi de temporada complicat i que ben segur que vindrà a posar-li les coses 
difícils als blaugrana. L'ABI i la Penya Blaugrana us esperem a la Sala Gran. 

6 de Gener: FC BARCELONA-SEVILLA FC(1/8 de final Copa del rei) 

Un altre partit complicadíssim aquest cop contra el Sevilla a l’anada dels vuitens de final de 
la Copa del rei. En un dia tan especial per a molts nens, com és el dia de Reis, el Barça 
voldrà guanyar als andalusos, per fer-los encara més felinos i a més intentar encarrilar 
l’eliminatòria tot i tenir un claendari molt dens i gairebé sense descans, és per això que tot i 
ser un mal dia perquè tothom està en familia, L'ABI i la Penya Blaugrana us convoquem a la 
Sala Gran. US HI ESPEREM!!! 
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Concert de Jazz de Nadal 

La  Sala Gran de l'AB* s'ha  
convertit en ** r*fere*t p*r  
es*ol*ar jazz a Mon*ca*a i *eixac.  
*n aq***ta ocasi*, l'entitat p*rta  
*l RSH Quintet. Es tracta d'un  
magníf ic quintet co*junt*t   
especialment per a l'ocasió, *er  
l'Andreu Fàbregas, q*e ens  
oferiran un repe*tori de j*zz dels  
anys 40 i 50, *n n* *i falta*à *l  
blue*, el bebo* i el swin*.  
To* e* u* ambi*nt adequ*t pe* l*s  
nos*res nits de jazz a *'ABI que,  
en aque*ta oc**ió, re**i*zar** la  
nit d*l  *8 de nov*mbre a partir  
de l*s 2*.30h. *ls *reus *er*n com  
sempre modestos i adequats *  
tot** l*s butxaques per *a*dir de  
bon **zz al nostre pobl*. Cinc euros  
p*r a socis o grups ** més de t*es  
*e*sone* i set eu*os *e* a no soc*s.  
L'adquisició d'en*rades s**à al  
mat**x mom*nt.  

Sessió Contínua projectarà «La vida de Brian»  

 

Títol original: Life of Brian 
País: Anglaterra 
Any de producció: 19 79 
Música: Geoffrey Burgon 
Intèrprets: Terry Jone s, Grah am Ch apm an, Mich ael 
Palin, Joh n Cle e se , Terry Gilliam 
Duració: 9 3 m in 

 
Brian neix a La Judea, en un pessebre, i gairebé al mateix 
temps que Jesucrist. Tres reis mags, confosos per aquest 
veïnatge, creuen que aquest nen és el Mesíes promès, però 
molt aviat queda evident que, en realitat, el nounat és 
senzillament...  

Delirant i divertidísima comèdia que relata, a cop de riallada, la vida d'un desastre d'home, 
contemporani de Jesucrist, que és confós pel poble amb un mesías. Que ningú es confongui: 
"Life of Brian" no és una amalgama d'escenes absurdes que fan riure, és una brillant sàtira que 
desborda amb un humor meravellosament intel·ligent. Obra cabdal dels genials Monty Python, la 
seva gojosa visió està plena de memorables gags que l'encastellen com una de les millors 
paròdies de la història del cinema.  
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La Sala Gran de l’ABI ja és un 
referent on escoltar jazz al 
nostre municipi, i tot va 
començar fent jazz cada Nadal, 
podem recordar noms com 
toma 4 o Clara Luna. 
 
Avui en dia, l’ABI organitza 
un concert   al mes i com no 
per les dates d’inici d’aquest 
projecte volem oferir-vos un 
bon concert amb músics de 
qualitat com ens té acostumats 
el nostre amic i presentador 
d’aquests esdeveniments 
Andreu Fabregas. 
 
Així doncs no us perdeu un 
concert fabulós, envoltats de 
bona música i millor gent.  
 
Data i hora a concretar. 



 
 

 

La loteria de Nadal de l'ABI ja  

*st* * la *enda en *ls *unts  
habitua*s: Fa*màcia Relat, Casa  
Ve**ura, Píxel, Cafè Colon (*ar*es)  
i la secretaria de l'AB*, els  

di*ecres i d*jo*s de 19 a 21h. El  
n*me*o d'enguany, que esperem  
ens porti *olta s*rt, é* e* 0986*.  
*roper*m*nt, *s informare*  
*ambé de la resta d'acte* qu*  

estem preparant de ca*a * les  
festes nadalenqu** a *a *ostra  
ent**at com *l concert de ja*z, l*  
festa de *ap d'any, els *uint*s o  
el vermouth del soci.  

A més a més, sempre hi t robaràs...   

Cada dijous a la tarda, a partir de les 19 hores, curs de sardanes impartit 
per  

Cada primer di mecres de mes, a partir de les 21:30 hores, es troben l'associació  

al nostre municipi. A la sala Terés.  
Fàcil (www.facil.cat) per formar-se, difondre i fomentar el programari lliure i en 
català   

Cada cap de setmana, els Escoltes Catalans realitzen les seves activitats amb els 
més de 40 nens apuntats aquest any al Cau, entre les quals hi ha sortides 
d’acampada. 

El Cim realitza la seva reunió mensual, a banda de tenir el seu local a 
l’associació, cada primer dilluns de mes a partir de les 21:30 h. A la Sala 
Terés 
 Tots els dimarts i dijous a les 22h, el grup escènic Arturo Calvo (TEATRAC ) 
es reuneixen per assajar les seves representacions. Recentment han representat 
amb èxit  

  

l'Agrupació Sardanista Terra Nostra a la Sala Polivalent. 

Més informació a ww.aeelturo.com. 

Tots els dijous a les 20.30h, reunió de la CAL a la Sala Terés, per organitzar 
actes per promoure la llengua i cultura catalanes, com el Correllengua. 
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Us hem de comunicar que lamentablement, aquest desembre ens ha deixat un soci per tots 
conegut, membre de diverses juntes directives de l’Associació i actiu col·laborador de les 
activitats associatives. El tres de desembre d’enguany, ha mort en Tomàs Espel. 

La junta Directiva agraeix en nom de tots els associats la seva implicació i dedicació altruista 
envers l’Ateneu Domingo Fins i la seva sempre càlida i afectuosa proximitat i afecte. Una 
forta i sentida abraçada per a la família.  

Tomàs, descansa en pau i milers de gràcies en nom de l’Associació Benèfic Instructiva 
Ateneu Domingo Fins i dels teus amics. 

 


