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TEATRE a l'ABI
"HAY MOTÍN COMPAÑERAS"

Després de l’éxit a l ’Auditori del nostre municipi el
Grup Escènic Teatrac de l’Abi ens presentarà
l ’obra ‘¡Hay motín, compañeras! ’ El muntatge és
una adaptació bil ingüe d’un text del dramaturg
Alberto Miral les que mai no s’ha dut a l ’escenari.
L’argument se situa en una presó de dones on
s’ha produït un motí que desperta l ’ interès d’una
famosa periodista. També és un homenatge a les
dones i la seva capacitat d’afrontar el dolor.

Data: properament a l 'ABI

L'ABI us convida a participar
al

Vermut del soci
Com cada any abans de les festes
nadalenques l’ABI us convida a participar del
Vermut del soci el dia 1 9 de desembre a les
1 2:00 d’enguany, per amenitzar el vermut
comptarem amb una actuació musical a
càrrec de Salva Criado & friends. Acte de
suport a la Marató de TV3.

Data: 1 9 de Desembre 201 0
Hora: 1 2:00
Lloc: Bar de l ' ABI

Degut a l 'éxit de l 'any passat, aquest any
hem decidit fer-lo igual o més participatiu i
obert a tots els socis de l’entitat, per tant us
convidem a portar un plat per picar amb la
vostra especial itat cul inaria. Us hi esperem a
tots per fer caliu i desitjar-nos bones festes.

Vine als quintos de l’ABI
Seguint aquesta tradició tant arrelada al
Vallés, l ’ABI oferirà els dies 26 de desembre i
2 i 6 de gener, animades sessions d'aquest
joc l 'atzar a la Sala Gran de l’entitat.

A l ’ABI tothom podrà gaudir d'aquesta
tradicional manera de distreure's, i fer-ho en
un ambient amigable i famil iar.

Hora: 1 7:00
Lloc: Bar de l ' ABI

FUTBOL A L'ABI
Com tots i totes sabeu, l 'ABI i la Penya
Barcelonista de Montcada i Reixac, us convidem
a gaudir de tots el partits del Barça (excepte els
televisats per TV3) a la sala gran de l'entitat en
pantal la gegant. Hi esteu convidats! ! !



Data i hora Activitat Lloc

Per confirmar

1 9/1 2/201 0
1 2:00 h

25/1 2/201 0
22:00 h

26/1 2/201 0
1 7:00 h

29/1 2/201 0
1 6:00 h

1 /1 /2011
00:30 h

2/1 /2011
1 7:00 h

3/1 /2011
1 6:00 h

6/1 /2011
1 7:00 h

Teatre a l 'ABI Sala Gran

Vermut del soci Sala Gran

Concert de
Nadal Sala Gran

Quinto de Nadal Bar

Cinema Infanti l Sala Polivalent

Cap d'any Sala Gran

Quinto d'any nou Bar

Cinema Infanti l Sala Polivalent

Quinto de reis
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D'ACTIVITATS

Bar

CAP D'ANY 201 0
AMB GET BACK

Aquest any l 'ABI i el grup GET BACK ens
fusionem per fer d'aquesta nit tan especial una
vetl lada inoblidable.

Les entrades estaran a la venda a partir del 27 de
novembre i fins el 26 de desembre als següents
punts de venda: MESTRES PERRUQUERS,
REBOST DE L'ÀPAT i a la mateixa SECRETARIA
de l'ABI (tots els dimecres de 20h a 21 h) o a
qualsevol acte de l 'entitat com ara partits de
futbol del barça, quintos, vermut del soci, concert
de nadal,etc. . . , entrades l imitades
anticipadament.

Per més informació truqueu a l'ABI
(93.564.00.06) o mitjançant el nostre facebook
"Ateneu ABI".

Data: 1 de Gener
Hora: 00:30
Lloc: Sala gran ABI

LA LOTERIA DE NADAL
DE L'ABI JA ÉS AQUÍ

S'apropa Nadal i amb les festes la i l · lusió de que
ens toqui la grossa, aquest any des de l'ABI
jugarem amb el número

21 .723
Podreu trobar les butl letes als punts de venda
habituals.

Cinema Infanti l a l ’ABI
Aquest any per Nadal, l ’ABI obre les seves
portes als més petits! Amb dues sessions de
cine!
El 29 de desembre passarem la pel•lícula
“Caçadors de dracs” on una nena petita que
creu en els contes, decideix que ha de buscar
herois com els que apareixen als l l ibres que
llegeix.
El dia 3 de gener passarem la pel•lícula
“Arthur i els Minimoys”, un nen que recorda
que el seu avi l i havia parlat d'un gran tresor
ocult a la terra dels Minimoys, un univers de
petits éssers fantàstics.

Data: 29 de Desembre i 3 de Gener
Hora: 1 6:00
Lloc: Sala Polivalent ABI
A partir de 5 anys.

JAZZ DE NADAL
La Sala Gran de l’ABI ja és un referent on
escoltar jazz al nostre municipi, i tot va
començar fent jazz cada Nadal. Avui en dia,
l ’ABI organitza regularment concerts i, com
no, per les dates d’inici d’aquest projecte
volem oferir-vos un bon concert amb músics
de qualitat.
Així doncs no us perdeu un concert fabulós,
envoltats de bona música i mil lor gent.

Data: 25 de Desembre
Hora: 22:00 h
Lloc: Sala gran ABI




