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Ateneu ABIla rABIsta
La revista de l 'Associació Benefica Instructiva de Montcada i Reixac

Grans projectes

Cursos - Agenda - Premi Literari - Quintos -
Concert de Nadal - Cap d'any - Cinema infantil -

Teatre - i molt més.



S'estan venent tots els números de l'ABI del sorteig

de Nadal, troba'ls a:

Cafè Colón, Perruquers Mestres i Farmacia Relat

581 39



Creant teixit

l 'editorial_3

Des de fa uns anys l’Ateneu acull un nombre més gran
d’activitats i també a altres entitats que les realitzen en la
nostra seu. Per enfortir aquests vincles i que els socis
puguin obtenir tot un seguit de beneficis, hem signat tot
un seguit de CONVENIS de COL·LABORACIÓ amb
aquestes entitats.
Les entitats amb les que hem signat aquests convenis
son, a dia d’avui, les següents:
El Cim Centre Excursionista, entitat que té la seva seu al
nostre edifici i amb la que farem activitats conjuntes.La
Penya Barcelonista de Montcada, que també té la seu en
el nostre edifici i amb la qual farem tots els partits del
Barça i darrerament s’ha iniciat el “Seient Ll iure”.
L’Agrupament Escolta “el Turó”, que ha estat sempre
allotjat a l ’ABI . Actualment tenen més d’una cinquantena
de nens (tots socis) i amb els que també farem activitats
obertes per tothom. La CAL (Coordinadora
d’Associacions per la Llengua) amb qui hem signat un
conveni per promoure l’ús social del català.
I no només ho hem fet amb entitats que ja uti l i tzen
l ’Ateneu com a seu social, també hem signat un conveni
de col· laboració amb LA SCR UNIÓ de Masrampinyo, pel
qual els socis d’ambdues entitats gaudiran de la mateixa
consideració de socis respecte a les activitats que es
duguin a terme per part de cadascuna d’el les.
Per articular tot això hem creat un nou carnet de soci que
distribuirem en breu, i que pretenem que vagi recoll int els
avantatges que s’aniran incorporant al fet de ser membre
de l’ATENEU.
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Assemblea anual ordinària

4_nou projecte
la rABIsta

La junta de l’ABI ha decidit posar fi l a
l ’agul la i començar a treballar per dur a
terme la remodelació integral de la seva
seu en un futur no gaire l lunyà.

Donada la seva antiguitat, l ’edifici
incompleix la majoria de normatives
vigents sobre equipaments i té espais
força degradats, que ja fa temps que
estan tancats al públic, com és el cas de
les plantes superiors. L’edifici no té prou

l loc per encabir la gran quantitat d’entitats
que l’uti l i tzen com a seu o que hi fan
activitats, a més de la nostra programació.

La Junta directiva va presentar als socis
l ’avantprojecte que planteja com podria
quedar el nou edifici . La redacció del
projecte de reforma de l’equipament, que
ha estat consensuat amb l’Ajuntament del
poble, qui ha donat el seu vist-i-plau, té
un cost de 20.000 euros.

Els detal ls de l ’avantprojecte van ser
exposats per la junta a l’assemblea feta el
5 d’octubre. Les associacions que estan
allotjades a l’ABI o que l’usen
habitualment ja estan col•laborant en
l ’elaboració del Pla d’usos que s’haurà de
presentar a la General itat per justificar els
canvis de volumetria que s’hi volen fer. Els
objectius d’aquests canvis són la
remodelació i manteniment de la part
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històrica de l’entitat, condicionar la sala
gran, habil itar-hi una gran terrassa al
damunt i aixecar una segona planta a la
part que dóna al carrer Montiu.

S’ha creat una comissió per estudiar les
possibles vies de finançament del
projecte, formada per dos membres de la
junta, tres socis destacats, dos
representants de les entitats al lotjades a
l’Abi i un membre de l’ajuntament. La
comissió exposarà les seves conclusions
en la propera assemblea de socis que se
celebrarà al mes de gener per a tractar
aquesta transcendental qüestió.

Som conscients que es tracta d’un
projecte molt ambiciós, però creiem que si
aconseguim la implicació del poble, ho
podrem tirar endavant. Hem posat en
marxa una campanya de captació de socis
entre els membres de les entitats que
estan vinculades a l’Abi. Hi ha quotes

famil iars anuals de 40€, individuals de
30€ i juvenils de 20€, i fins i tot, hi ha la
possibi l itat de fer aportacions voluntàries.
Com més socis siguem, més força
tindrem davant de les administracions i
més valor tindrà com a projecte de poble.

Benvolguts amics i socis, no pararem fins
aconseguir-ho.

Junta Directiva ABI
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Ball social
Teniu ganes de ballar? Ball de saló, roda cubana,
bal ls en línia, en parel la o individual? Conjuntament
amb el Club de Ball Esportiu ENDANSA hem
organitzat uns tal lers:
Dijous o Divendres de 20:00 a 22:30
Preu/mes: 35€ socis ABI i La Unió; 40 € no socis.
Contacteu a abimontcada@hotmail .com o a través
del Facebook o twitter.

Guitarra
Voleu aprendre a tocar aquest instrument? De la ma
d'un jove talent com en Salvador Criado segur que
ho aconseguireu. Horaris i preu a convenir.

Contacteu a abimontcada@hotmail .com o a través
del Facebook o twitter.

Piano
Anna Lee és hereva d’una tradició musical famil iar i
té una llarga trajectòria professional. Domina molts
esti ls, des del clàssic fins el blues. Més info a:
http: //facebook.com/annaleeblues
Horaris: Dimarts i Dijous de 1 7:00 a 20:00h
Contacteu a abimontcada@hotmail .com o a través
del Facebook o twitter.

Pensament positiu
Vols aprendre una tècnica senzil la i pràctica sobre
els pensaments i els seus efectes sobre la nostra
vida?
Cada dijous de noviembre (del 8 de noviembre al 29
de noviembre) de 1 8:1 5 h A 1 9:30h.
CURS GRATUIT PER SOCIS ABI i La Unió. No
socis 5€ tot el curs.

la rABIsta
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XVI Premi Literari Ateneu Domingo Fins
El període de participació al concurs és
obert des d’avui mateix fins al 25 de gener
de 201 2 i caldrà remetre les obres
participants per correu ordinari tot complint
les bases del concurs a l’Associació
Benèfic Instructiva Ateneu Domingo Fins
al carrer Colom, número 5 de Montcada i
Reixac.
Les bases es poden consultar al web a
www.gencat.cat/ o sol· l icitar-ne un
exemplar a abimontcada@hotmail .com.

Us animem a participar-hi i a fer difusió de
la seva convocatòria.

Sardanes
Tots els di jous de 1 9:00 a 20:00 classe de sardanes
gratuïtes a la sala polivalent, organitzades amb el
Grup de Sardanes de Terra Nostra i l ’AV Montcada
Centre.
També us podeu inscriure a Ca l’Estrel leta o a Ca
l’Andreuet.
GRATUIT.

Monogràfics de cuina de Nadal
Per les dates de Nadal els dolços es troben a totes
les l lars, què mil lor que aprendre a fer de tan
divertits com aquests amb motiu de de Tots Sants.

Contacteu a abimontcada@hotmail .com o a través
del Facebook o twitter.



Agenda
3 de Novembre: Presentació de la nova web de l’ATENEU
ABI. 20:30h a LA UNIÓ.

22 de Desembre: Vermut del soci.

24 de Novembre : Concert de jazz.

1 6 Novembre: Correl lengua a Montcada. Organitzat amb la
CAL.

25 de Desembre: Concert de Jazz de Nadal i Sortida al
Teatre. Organitzat amb La Unió.

1 5 Desembre: Acte a favor de la Marató de TV3.
Organitzat amb La Unió

29 de Desembre: Cinema infanti l . Organitzat amb l’AE Turó.

30 de Desembre: Primer Quinto de Nadal.

31 de Desembre: Festa de cap d’Any

5 de Gener: Quinto de Reis




