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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. 

 

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ BENÈFIC 
INSTRUCTIVA ATENEU DOMINGO FINS 

 
La Junta Directiva de l’associació, en compliment de l’establert als articles 10.1 
i 10.3 dels estatuts de l’entitat, us convoca a la propera Assemblea 
Extraordinària de l’associació Benèfic Instructiva Ateneu Domingo Fins que se 
celebrarà el proper 25 de març a les 20 hores en primera convocatòria i a les 
20’30 hores, en segona convocatòria.  
 
Atès que l’actual President i la seva Junta Directiva va ser escollida a 
l’assemblea celebrada el 4 de maig de 2006 i enguany es compleix el termini 
de quatre anys de mandat fixat a l’article 14.3 dels estatuts, en la present 
assemblea s’ha de procedir a l’elecció d’un President i una Junta Directiva que 
dirigeixi l’entitat per a quatre anys més. 
 
Mitjançant la present, es comunica a tots/es el socis/es que per tal de 
comprovar el compliment dels requisits dels candidats/tes, tal i com estableix 
l’article 14.7 dels estatuts, s’obre el període de recepció de candidatures a 
president de la nostra entitat que haurà d’adreçar per escrit a la Junta 
Directiva actual, per tot el 10 de març de 2010.  
 
Aitals efectes l’ordre del dia de l’assemblea serà el següent: 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau de la darrera acta. 
2.- Presentació dels comptes  corresponents als exercicis dels anys 2008 i 
2009, i aprovació, si s’escau. 
3.- Exposició de la memòria d’activitats del curs 2008 i 2009. 
4.- Eleccions a la presidència de l’associació. 
5.- Precs i preguntes. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
Miquel Àngel Gràcia i Pardo 
President de l’Associació Benèfic Instructiva  
Ateneu Domingo Fins 
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Vine a veure els partits del Barça a la Sala Gran de 
l'ABI en pantalla gegant! 

 
Aquest mes de febrer i març, l'abi i la penya blaugrana et conviden a venir a 
gaudir dels següents partits del barça a la sala gran: Barça-Racing santander 
(dia 20 o 21), Barça-Màlaga (dia 27 o 28), Almeria-Barça (dia 6 o 7), Barça-
València (dia 13 o 14), Saragossa-Barça (dia 20 o 21), Barça-Osasuna(dia 23 
o 24) i Mallorca- Barça (dia 27 o 28). Així com els vuitens de final de la 
champions contra l’Stutgart, el dia 23-2 l’anada i el 17-3 la tornada. En tots 
els partits encara està per confirmar el dia i l’hora, ja anirem informant 
mitjançant el facebook o la penya blaugrana perquè els vingueu a veure. Els 
partits que es facin per TV3 a les 22h no es projectaran. Veniu a animar el 
vostre equip! Us hi esperem! 
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Socis de la Penya Barcelonista i l’ABI al 
partit Sporting de Gijón – FC Barcelona. 

Es convoca el 14è Premi Literari de Narrativa Curta 
Ateneu Domingo Fins i el 5è de narrativa curta juvenil. 

 
Una de les funcions més importants de la nostra entitat, no és altre que la 
realització i la difusió d’iniciatives que reforcin la situació de la cultura 
catalana i aquest acte, és una mostra evident del compliment d’un dels 
objectius pels quals l’Ateneu Domingo Fins té raó de ser.  

Us animem a participar i col�laborar en el proper sopar literari, tant en 
agraïment a les persones que varen iniciar aquesta activitat, com en favor 
de l’activitat cultural del nostre poble, de la cultura catalana i de la vostra 
entitat. 
 
És per això que, s’inicia el termini per a la presentació de les obres des 
d’aquest moment que podran ser presentades davant l’entitat   fins el 26 
de març de 2010. El lliurament de premis es realitzarà  durant el sopar 
que realitzarem enguany, el 23 d’abril de 2010 i que serà 
convenientment anunciat. 
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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 presenta les noves pel·lícules del  trimestre 

Trainspotting (1996) Pel�lícula de culte dels anys 90 
basada en una novela del mateix nom. Tracta de la vida 
d’un adicte que no té ni moral ni responsabilitats, però 
la seva consciència li diu que no pot continuar vivint 
d’aquesta manera. Considerarada una de les 5 millors 
pel�lícules britàniques dels últims temps, va crear una 
gran controversia en la seva estrena.  
 
22.00 h 26 de febrer a la sala polivalent  
 
Muerte entre las flores (1990) Reinvenció del cinema 
negre per part dels germans Coen. Tracta la rivalitat 
entre un cap mafiós i el seu ajudant quan s’enamoren 
de la mateixa dona, que dòna peu a traicions i lluites 
dintre de la pròpia mafia de finals dels anys 20 als 
EEUU.  
 
22.00 h 26 de març a la sala polivalent  
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Després de l’experiència inicial i 
la bona acollida que ha tingut 
aquest primer cicle de jazz a l'ABI 
conduida per L'Andreu Fábregas, 
aquest cop gaudirem d’un concert 
de jazz clàssic, tradició manouche 
i gipsy swing de la mà de Shine. 
Grup nascut a inicis de 2007 i 
composat per Hernan Senra, 
Albert Bello i Ivan Kovacevic. Es 
tracte de rememorar la música 
dels anys 20 i 30, que mai no 
passa de moda i on el ritme fa 
vibrar l’audiència. Shine es va 
presentar a nosaltres aquest 
passat 2009 i degut a la bona 
acollida que van tenir a casa 
nostra ara ens presenten el seu 
nou treball discografic el proper 
dissabte 27 a partir de les 22:30. 
Us hi esperem. 
 

 



Vine al teatre amb el Teatrabing de l'ABI 
 

El dia 19 de març farem la primera 
sortida amb el Teatrabing d’enguany, 
l’obra que anirem a veure és L’auca del 
senyor Esteve, publicada com a novel�la l’any 
1907 i representada per primer cop com a 
comèdia teatral el 1917. 

És una de les obres cabdals del modernisme català i va ser la peça escollida 
per inaugurar oficialment el Teatre Nacional de Catalunya l’11 de setembre 
de 1997. El preu de l’entrada on queda inclòs l’autocar és de 25€. L’autocar 
sortirà de la Pl. Lluís Companys a les 19:00h. 
Les entrades es troben a la venda a l’estanc del c\ Santiago Rusiñol i a la 
secretaria de l’ABI tots els dimecres i dijous de 19:00 a 21:00. 
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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.  

l'Agrupació Sardanista Terra Nostra a la Sala Polivalent. 

Més informació a www.aeelturo.com. 

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

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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