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L’ABI col·labora activament amb el
Correllengua 2009

Durant el cap de setmana del 23,
24 i 25 d’octubre hem celebrat, al
poble, el Correllengua 2009, en el
qual l’ABI ha estat partícep i pro-
motor dels actes juntament amb la
Coordinadora d’Associacions per
la Llengua (CAL). Aquest any,
atès que el carrer Major està en
obres, els actes s’han centrat a la
Plaça Joanot Martorell.
Enguany l’èxit assolit ha estat
possible gràcies a les moltes
entitats que hi han col·laborat. Us
podem explicar que vàrem
començar divendres a la nit amb

un concert organitzat per
l’Assemblea de Joves, en el qual
hi van posar tots els seus recursos
i l’empenta que els caracteritza.
Un valor afegit a la nostra
associació, ja que sense ells no
hauria estat possible.
Dissabte al matí es va fer una
gimcana organitzada pels Get
Back i, a la tarda, una sessió de
jocs tradicionals, organitzada per
l’Agrupament Escolta; l’arribada
dels Gegants de Montcada; i
l’actuació sensacional dels
Diables de Can Sant Joan, a qui
cal agrair la seva participació en
la festa, omplint de foc i espurnes
a grans i petits.

Dissabte, una gran nit
Al vespre, i sota el passadís de foc
que van fer els Diables, va arribar
la flama del Correllengua portada
per la CAL. Allà mateix, enmig
d’una encesa d’espelmes que

representaven els Països Catalans,
es va fer la lectura del manifest,
escrit per en Víctor Alexandre.
En acabar la festa al carrer, es va
realitzar un sopar de taverna a la
sala gran de l’ABI que va
finalitzar amb una actuació del
grup Espingari, tot degustant un
rom cremat.

Diumenge, dinar de pagès
L’endemà diumenge, conjuntament
amb l’Associació de Veïns de
Montcada Centre, es va organitzar
la fira de pagès, on els assistents
gaudiren del contacte amb els
animals,  l’exposició fotogràfica de
part del nostre patrimoni feta per
l’Associació de Defensa del
Patrimoni de Montcada, i del dinar
de pagès que es va fer tot seguit.
Durant el matí també vàrem fer la
ballada de sardanes (Agrupació
Sardanista Terra Nostra) i
xerrades com la de Fàcil (Front
Actiu Català per a la Informàtica
Lliure). Finalment, fer una  menció
especial al Servei Local de Català
que van participar amb la
presentació de parelles
lingüístiques i l’exposició
«encomana el català».
Aquest any, gràcies a la dotzena
d’entitats que hem col·laborat,
podem dir que el Correllengua
2009 ha estat un èxit
d’organització. Defensar la nostra
llengua i les nostres tradicions és
a les mans de tots.

Ballada de sardanes

Sopar de Taverna amb l’Espingari a la Sala Gran de l’ABI
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Teatrabing: «Un marit ideal» d’Oscar Wilde

Un cop més, l’ABI ofereix d’anar
al teatre d’una manera còmoda i
fàcil: amb el sistema Teatrabing.
L’obra triada en aquesta ocasió és
UN MARIT IDEAL d’Oscar
Wilde, que es representa al teatre
Goya.
S’ha triat la funció del proper 26
de novembre. Els interessats po-
den adquirir les entrades a
l’Estanc número 5 (c/ Santiago,
32). El tiquet, que té un cost de 28
euros, inclou l’entrada al teatre i
el desplaçament en autocar.
Aquest sortirà de la plaça Lluís
Companys a les 19.30h. La funció
comença a les 21h.

«Un marit ideal» tracta d’un
subsecretari d’Estat que és un
marit ideal per a la seva dona, un
polític brillant i un perfecte
cavaller.
Davant de la resta de la societat
ambdós es mostren com un
matrimoni feliç. Aquesta harmonia
es veurà amenaçada quan irromp
la malèvola i seductora Mrs.
Cheveley que fa xantatge a Robert
Chiltern amenaçant-lo de revelar
un obscur secret del seu passat
que li va permetre forjar la seva
admirable carrera política i el seu
matrimoni. Assetjat, demana
consell al seu amic de tota la vida,

Lord Arthur Goring, conegut a
la high society per la seva
intel·ligència i els seus
abillaments: tot un dandi. 
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Vine a veure els partits del Barça a la Sala Gran de
l’ABI en pantalla gegant!

At. Bilbao-FCB el 21 de novembre a les 22h.
Abans de rebre la visita de l’Inter de Milà, en un partit decisiu per al futur de la Champions, el
Barça visitarà el sempre difícil camp de San Mamés. Després d’haver sofert el tan temut virus
FIFA i amb la missió d’arribar al clàssic amb, com a mínim, un punt d’avantatge sobre el Reial
Madrid, el nostre equip necessita el suport de tots els aficionats. Per això, la Penya Barcelonista
de MiR i l’ABI us convidem a venir a animar-los.

FCB-Inter de Milà el 24 de novembre a les 20.45h.
Aquest dia visitarà el Camp Nou l’Inter de Milà, amb el seu entrenador, el sempre polèmic José
Mourinho i, aquest cop, també un motivat Samuel Eto’o, que tornarà a trepitjar la gespa del
Camp Nou. Tot això afegit a que és un partit a vida o mort per tots dos equips, fa que s’esperi un
matx d’allò més intens.  A més una victòria blaugrana donaria un plus de confiança i de
motivació  per guanyar diumenge 29 al Madrid. La Penya i l’ABI us hi esperem!

FCB-Reial Madrid el 29 de novembre a les 19h.
El Reial Madrid visita el camp, del per ara BARÇA campió de les 5 copes, això afegit al 2 a
6 històric de l’any passat al Bernabéu farà que els blancs vinguin al Camp Nou amb ganes de
revenja... o no.  És per això que l’ABI i la Penya Blaugrana us convidem a gaudir d’aquest
partidàs a la Sala Gran i amb la nostra pantalla gegant. Bon ambient garantit. No us ho podeu
perdre!
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Concert de Jazz amb els RHS Quintet
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Sessió Contínua projectarà «Luna de Avellaneda»

País: Argentina, Espanya (2004)
Durada: 143 minuts Director:Juan
José Campanella Intèrprets: Ri-
cardo Darín, Valeria Bertuccelli,
José Luis López Vázquez, etc.

Es la història d’un club del barri
d’Avellaneda a Buenos Aires, que
està a punt de ser venut. Uns

inversors volen construir-hi un
casino. Així coneixem a Román,
un home que ha passat tota la seva
vida al club, formant ara part de
la comissió. Per problemes de
pressupost el centre no ha pogut
ser ni arreglat ni millorat i ara
hauran de prendre la decisió de
quin futur espera al club. És un
lloc antic amb goteres i deutes,
però també és un lloc que
simbolitza els records i la memòria
de cadascuna de les persones que
alguna vegada hi han passat.
Campanella ens permet, amb
aquest film, viatjar al passat i
conèixer l’esplendor que gaudien
aquests clubs creats per
immigrants a la ciutat de Buenos

Aires, on se celebraven diferents
actes que servien d’excusa per
romandre junts. Una pel·lícula que
compta amb unes grans
actuacions de Darín i Eduardo
Blanco, que aconsegueixen
emocionar-nos. La música
d’Ángel Illaramendi és essencial
en aquesta història, transportant-
nos a un altre món, el món d’un
barri, d’un grapat de persones amb
un lloc en comú.  
El paral·lelisme amb les situacions
que pateix una entitat social com
l’ABI, fan que aquesta pel·lícula
ens arribi al cor.
La projecció serà el dia 27 de
novembre a les 22 hores a la Sala
Polivalent de l’ABI.

La Sala Gran de l’ABI s’ha
convertit en el referent per
escoltar jazz a Montcada i Reixac.
En aquesta ocasió, l’entitat porta
el RSH Quintet. Es tracta d’un
magnífic quintet conjuntat
especialment per a l’ocasió, per
l’Andreu Fàbregas, que ens
oferiran un repertori de jazz dels
anys 40 i 50, on no hi faltarà el
blues, el bebop i el swing.
Tot en un ambient adequat per les
nostres nits de jazz a l’ABI que,
en aquesta ocasió, realitzarem la
nit del 28 de novembre a partir
de les 22.30h. Els preus seran com
sempre modestos i adequats a
totes les butxaques per gaudir de
bon jazz al nostre poble. Cinc euros
per a socis o grups de més de tres
persones i set euros per a no socis.
L’adquisició d’entrades serà al
mateix moment.
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La loteria de Nadal de l’ABI ja està a la venda

La loteria de Nadal de l’ABI ja
està a la venda en els punts
habituals: Farmàcia Relat, Casa
Ventura, Píxel, Cafè Colon (tardes)
i la secretaria de l’ABI, els
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A més a més, sempre hi trobaràs...

Cada dijous a la tarda, a partir de les 19 hores, curs de sardanes impartit per
l’Agrupació Sardanista Terra Nostra a  la Sala Polivalent.

Cada primer dimecres de mes, a partir de les 21:30 hores, es troben l’associació
Fàcil (www.facil.cat) per formar-se, difondre i fomentar el programari lliure i en català
al nostre municipi. A la sala Terés.

Cada cap se 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.
Mes informació a www.aeelturo.com.

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
la comèdia «Això no és vida», escrita per en Sergi Belbel.

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.

dimecres i dijous de 19 a 21h. El
número d’enguany, que esperem
ens porti molta sort, és el 09866.
Properament, us informarem
també de la resta d’actes que

estem preparant de cara a les
festes nadalenques a la nostra
entitat com el concert de jazz, la
festa de cap d’any, els quintos o
el vermouth del soci.


