
IMATGES DE FESTA MAJOR A L'INTERIOR

L’activitat de la Unió està a punt de fer un parèntesi pel
període de vacances. En aquests darrers dies els grups
celebren o ja han celebrat el seu fi de curs i, mentrestant,
la junta ultima els detalls d’un acte que cap dels socis ens
hauríem de perdre: l’assemblea general. La cita és
divendres, 2 de juliol a les 8 del vespre.

L’assemblea general és on la junta directiva de l’Entitat
passa comptes davant dels socis i, on aquests poden
expressar les seves opinions i les seves queixes; on poden
fer propostes i suggeriments; i on han de donar suport a
la junta per a nous projectes o en temes prou importants
on calgui la seva aprovació.

És important participar en l’assemblea general, és un dret
i un deure, cal fer acte de presència. Donar suport als
membres de la junta que, durant tot l’any, estan treballant
d’una manera altruista per La Unió. Dedicar-hi un temps
per assistir a l’assemblea és el menys que podem fer per
a ells i per a l’Entitat.

Hi ha  projectes que estan en procés d’estudi (un llarg
període de procés), com són adequar un espai per al Grup
de la Dona, el trasllat de l’actual secretaria a la planta
baixa, per guanyar en funcionalitat, la rehabilitació de la
façana posterior... Un altre punt en el que s’hauria d’incidir
és el de fer arribar, a la gent de fora, la filosofia de
l’associacionisme i de l’esperit de La Unió. Que la gent
entengui d’una vegada el que pot fer dins de l’Entitat, en
definitiva, fer una campanya de màrqueting, de promoció,
de mostrar realment què és i què fa LA UNIÓ.

Una Entitat, que el proper any celebrarà els 90 anys
d’existència, que en els darrers anys ha realitzat grans
obres d’adequació, amb molt esforç i gràcies al suport de
les administracions públiques ha estat possible que
actualment disposem d’un edifici en condicions, sobretot
pel que fa a accessibilitat i normativa, ara només li manca
una cosa: GENT amb empenta, que vulgui conservar el
llegat dels nostres avantpassats, GENT disposada a tirar
endavant, que pugui aportar noves idees.... i, així, la tasca
de tots els qui han estat al front de LA UNIÓ durant aquestes
9 dècades no hagi estat en va. D’aquí 10 anys, VOLEM
CELEBRAR EL SEU CENTENARI !!!

Malgrat el temps de crisi econòmica, segur que molts de
nosaltres sortirem de vacances o farem vacances a casa,
doncs que ho passem el millor possible, que vivim un bon
estiu, però sobre tot, que ens tornem a retrobar.

BONES VACANCES A TOTHOM !!!
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"ELS TITELLES" A LA FESTA MAJOR:
SERÀ REALITAT ALGUN DIA?

Foto: Fidel CasajuanaGrup Els Titelles de Terra Nostra - "El Teatro Cubano"

ASSEMBLEA
GENERAL
de Socis

Hora: 19'30

Divendres, 2 de juliol

Lloc: Sala d'Actes



FES T IVAL  DE  R Í TM ICA
El passat dia 6 de juny es va dur a terme, com cada any,
el Festival del Grup de Gimnàstica Rítmica de La Unió, al
Pavelló Miquel Poblet.

Van participar-hi gairebé un centenar de nenes,
concretament 99, d’edats compreses entre els 3 i els 24
anys, en les modalitats de mans lliures, corda, pilota,
maces, cinta i cèrcol, fent actuacions individuals i de conjunt.
També hi van actuar els grups de competició, que han
tingut molt bons resultats durant tot l’any. Com a novetat,
enguany s’ha estrenat un nou grup de competició d’iniciació.

Totes les exhibicions van ser de gran qualitat i la participació
molt satisfactòria.

Amb aquest Festival es dóna per acabada la temporada
i només cal dir-vos que, si hi ha alguna persona interessada
en formar part del nostre Grup, podeu passar per La Unió,
de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda per demanar
informació.

Gràcies per la vostra col.laboració i BON ESTIU !!!

Club de Gimnàstica Rítmica de La Unió

Foto: Núria Riera

Foto: Núria Riera

El dilluns 14 de juny es va celebrar, a La Unió, el sopar
que cada any serveix com a cloenda de temporada de
les activitats organitzades pel Grup de la Dona.

El sopar va estar servit per un càtering i va ser exquisit,
comptant amb la presència de 40 dones, totes elles amb
brusa blanca, una flor i un collaret hawaià, per indicacions
de l’organització, ja que tot girava en torn a una Festa
Hawaiana.

Com a sorpresa també hi va haver l’actuació d’un jove
mag que ens va fer passar una bona estona.

Moltes gràcies a totes per venir.

Grup d’Activitats per a la Dona de La Unió

SOPAR CLOENDA GRUP DE LA DONA

Foto: Teresa Dulcet

Conjunt de Pilota

Responsables Club Gimnàstic amb les autoritats

Grup de la Dona de La Unió

Activitats culturals diverses. Practica-les !!!
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FESTA MAJOR  DE MAS RAMPINYO 2010
Ja hem gaudit d’una altra Festa Major.
Després de l’esforç que comporta
l’organització d’una festa com aquesta,
podem estar força satisfets de la
participació que ha tingut la Festa
Major d’enguany. Durant 5 dies, en
dos caps de setmana, han estat 23
els actes celebrats, en diversos llocs
del nostre veïnat i, només 8 han estat
de pagament, amb preus populars.
N’hi ha hagut per a tothom, per a tots
els gustos i per a totes les edats:

Gimcana familiar, pregó, exposicions,
sopar, dues sessions de teatre,
concerts diversos: el típic, de cobla i
per a joves, festival de Grups i de
Playbacks, ball de nit, quinto,
cercavila, mostres: de cuina, de
puntaires (10è aniversari) i de plaques
de cava, sardanes, botifarrada
solidària (es van recollir 799 € per a
Càritas Montcada), disco i festival
infantil, missa, caminada popular i,
novament, la tradicional ballada de
gitanes, amb un parell de pobles
convidats i dues colles de casa.

La Festa va arrancar amb la Gimcana
familiar, a proposta del Grup de Joves,
que va reunir 8 grups i un total de 50
persones inscrites. És el segon any
que es fa i podem dir que té força
acceptació. També van organitzar un
Concert Jove, el qual va aplegar un
centenar de joves i va complir amb
les expectatives, tot i essent
conscients que caldrà treballar per
millorar en futures edicions i, el Quinto,
malgrat que érem pocs, va estar força
animat i divertit.

Volem destacar la 11a. Mostra de
Cuina organitzada pel Grup de la
Dona de La Unió que, any rere any,
aplega moltíssima gent. Cada vegada
hi ha més persones que col.laboren
aportant els seus plats i més que
venen a degustar-los.

En canvi, el ball de nit, quan abans
era un dels actes per excel·lència de
la Festa Major de Mas Rampinyo, des
que no es fa l’envelat, és un dels més
fluixos quant a participació. Tant és si
hi ha una bona orquestra o un grup,
tant si es fan pagar preus més
econòmics com si no. Ens agradaria
saber quin és el fallo? S’accepten
noves propostes.

Un altre dels actes multitudinaris va

ser el Festival de Grups, que es va
fer també a La Unió, destacant la gran
qualitat de totes les actuacions que
ens van oferir i a qui volem agrair
sincerament l’esforç per participar-hi,
tant als monitors com a tots els
components. Hem volgut recuperar
aquest Festival, que antigament es
duia a terme a l’envelat amb molt èxit.
Amb aquest acte ens adonem del
gran potencial que tenim dins de La
Unió i que ells són una part molt
important de l’Entitat, tant és així, que
es pot organitzar un bon acte de Festa
Major, comptant exclusivament amb
ells.

Hem de dir que els actes celebrats el
dia 2 de maig van comptar amb una
gran afluència de gent. El dia ens va
acompanyar i es respirava un ambient
festiu, el carrer estava ple així com
La Unió, on s’hi va celebrar el III
Festival de Playbacks en el que s’hi
van inscriure més de 60 participants,
tan del barri com de la resta del
municipi, que van fer gaudir al públic
assistent amb les seves coreografies.

També estem molt contents d’haver
aconseguit recuperar el Ball de
Gitanes dins de la Festa Major, ja que
era un dels actes que es trobava molt
a faltar. No cal dir com vam gaudir de
l’actuació de la colla de veterans, que
ens van oferir una espectacular
ballada com en vells temps. Esperem
que l’any vinent ho puguem tornar a
disfrutar. I els petitons... molt bé! Són
el futur. No ho deixem perdre ara que
han començat.

La Junta de La Unió, volem agrair a
tots els qui han fet possible aquesta
Festa Major, als anunciants del
programa, a les institucions públiques
(sobretot a l’Ajuntament de Montcada
i Reixac), a les Entitats que han
organitzat algun acte, als nostres
Grups, a la Comissió de Festa Major
i altres col.laboradors, als socis i a
tothom qui ha participat de la festa.
Que per molts anys en continuem
gaudint!

Moltes gràcies a tothom!!!

LA JUNTA

Pregoner Festa Major : Joan Josep Masegosa - Director La Salle Foto: Lluís Armengol
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MAS RAMPINYO DE FESTA. UNA FESTA OBERTA I DEL POBLE
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La Unió cap i casal de Mas Rampinyo, ja ets soci ?

EL PASSAT i EL PRESENT DE LA UNIÓ i DE MAS RAMPINYO

A primer terme tenim una part del club d’Aismalibar,
amb la seva pista de tennis, veiem les cases del
carrer Sant Jordi, les del Ramon Llargués, les del
carrer Castells... En aquesta secció volem tenir un
record per a l’empresa Aismalibar, que tant va
significar per a Mas Rampinyo, i per aquest motiu
publiquem aquesta fotografia, d’autor desconegut,

però que ens mostra com era aquesta zona del
veïnat en els anys 50.

Enguany, si volguéssim intentar realitzar una presa
del mateix lloc ho tindríem difícil. L’imatge seria
tota una estructura metàl.lica que ocupa el centre
d'Oci i serveis El Punt.

Foto: Autor desconegutPista de tennis del Club Aismalibar

Foto: Lluís ArmengolCarrer Pep Ventura



Directora Aula de Música Foto: Fidel Casajuana

Assajadors, professors ... doneu a conèixer La Unió

EL MIRALL: GENT DE CASA

M.Àngels Jornet i Umbert  té 50 anys, és natural
de Mas Rampinyo, on viu actualment. Està casada i és
mare de dues filles. Des de fa més de quinze anys, és
professora i directora de l'Aula de Música un grup petitet
de La Unió que té entre 15 i 20 components. Cada any
organitzen un Festival com a cloenda del curs. Enguany
es va dur a terme el passat diumenge 20 de juny amb
força èxit.

Volem conèixer la M.Àngels de més a prop, per tal de
posar-la en solfa, i per això li fem aquesta entrevista.

- Què és per a tu la música?

És la manera d’expressar un sentiment, una emoció amb
sons. També una forma de comunicar-nos.

- Què en penses de l’actual panorama educatiu
de la música en el nostre país i en el nostre
municipi?

Els recursos no són suficients, però crec que no es fa cap
esforç per millorar la situació. L’assignatura musical és
minoritària i per tant l’esforç col·lectiu també. Ens manca
cultura musical i això es transmet de pares a fill, a l’escola...
Faria falta la implicació de tots per tirar endavant escoles
municipals amb cara i ulls, però sembla que ningú hi està
interessat.

- Com va sorgir l’idea de crear una Aula de Música
dins de La Unió?

Tot ha anat a poc a poc. Vaig començar donant classes
de solfeig a alguns components de la Banda, després
d’uns anys com a directora musical de l’Esbart dansaire.
Ells van comprar el piano que tenim a l’Aula i que
actualment fem servir per donar les classes. Fins ara no
he parat.

- Què és el que més t’agrada de la teva feina?

Els meus alumnes. Tenen interès i desprenen entusiasme.
Això és engrescador per a qualsevol professor.

- Quin instrument és per a tu el més musical, el
més sonor, el més expressiu?

Per deformació professional... et diré que el piano. És un
instrument molt complert. En quant al timbre musical és
fantàstica la guitarra o la flauta travessera.

- Quins instruments treballeu a l’Aula de Música?

El piano i, darrerament, hem incorporat l’estudi de la
guitarra.

- Hi ha una edat màxima per aprendre música,
dins de l’Aula?

Ni dins de l’Aula ni fora! A qualsevol edat es pot iniciar
l’aprenentatge d’un instrument, tot canviant la didàctica,
és clar! No és el mateix aprendre amb 6 anys que amb
50, però et diré que, aquest any, han començat les classes
de piano uns quants adults i, la veritat, és que funciona
prou bé.

- Què demanaries  per millorar l’Aula?

Bé, l’Aula de Música és un raconet molt petit dins la nostra
Entitat. La meva demanda aniria encaminada a millorar
La Unió en general. Es necessiten molts recursos i diners
per fer-ho possible. Un somni? Pot ser!

- Darrerament has estat àvia. Enhorabona! Digue’ns
quin serà el primer instrument que li
regalaràs a la teva néta, quan tingui edat.

Pianos a casa no en falten, així que si ella vol, tindrà una
àvia-mestra de piano, però per a la iniciació d’un infant el
millor és la percussió. Li regalaria un petit xilofon.

- Sabem de la teva habilitat a l’hora d’elaborar
postres però, quines afeccions tens?

Ja, ja, ja!!! No gaires! Però si ajuntem la de la música amb
la de pastissera... la resta és dedicació familiar (que no
és poc!)

- Quina és la teva partitura preferida?

Uyyyyyy... Moltes! Darrerament he descobert un
compositor-pianista Coreà. Es diu YIRUMA. Una passada!
Si podeu, escolteu alguna de les seves obres. Un plaer
per als sentits!

- Quina ciutat t’agradaria visitar?

La veritat és que he tingut la sort de poder viatjar bastant.
Em quedo amb Paris. És una ciutat que té quelcom
encisador... tornaria a Paris!

Moltes gràcies, M.Àngels!



COM. la dimissió de César Arrizabalaga ha ocupat
molt d’espai en els mitjans de comunicació, ha estat
la noticia més important de l’any al municipi. Governar
gairebé tres mandats, uns 11 anys, vol dir que ha
comptat amb el suport d’una majoria dels votants.
Cal tenir-ho present i valorar-ho.

Des de La Unió, dir que quan ha calgut ha estat a
prop nostre, cosa que volem destacar i agrair. Soci
de l’Entitat i veí de Mas Rampinyo, en César recupera
en part la seva llibertat personal, doncs un càrrec
com el d’alcalde fa que no disposis del temps
necessari per dedicar a altres qüestions personals.
Amb el desig que tingui molta sort en la seva nova
etapa.

COM. de necessari és que s’adeqüi la part superior
de la c-17, després d’anys d’obres ens trobem que
la part que utilitzem els veïns no està finalitzada.
Només cal veure com la gent talla pel dret el camí
per creuar els laterals, no fent cas del camí
pavimentat.

Som conscients que estem en època d’estrènyer el
cinturó, però fa anys que esperem aquesta obra que
hauria de millorar la mobilitat i accessibilitat (que en
part ha estat així, d’altre no).

COM. de malament està situat el semàfor que hi
ha després del Cèntric. Quan està en vermell
s’ajunten tots els cotxes que van pel lateral més els
que venen de Montcada i volen anar a Barcelona i,
a part, no deixen pas als qui volen creuar per anar
al centre. No seria millor posar-ho on estava abans,
recte amb el que hi ha a l’altra banda?

COM. una persona gran o amb poca mobilitat, que
visqui a la zona central del veïnat, pot anar a
l’ambulatori de les Indianes? Hi ha algun transport
públic amb el qual no s’hagi de fer transbordament?
És lògic que això passi? Perquè no s’ha contemplat
aquest problema amb la fusió de les línies 155 i 156.
Alguna persona ens ho explica?

COM. d’interessant és fer recorreguts pel veïnat.
Fer-ho amb calma, mirant, comprovant que encara
hi ha paisatges que cal contemplar i gaudir. A part
del sa que diuen que és per al cos, el fet de caminar
per alguns indrets del voltant ens permet observar
paisatges que sovint, quan els veiem lluny de casa,
diem: “Que maaaaaaco!” Conèixer el que ens envolta
és important, si realment volem conèixer on vivim.

COM. hi ha ganes de realitzar activitats per a totes
les edats, us demanem que proposeu temes o
activitats per realitzar. Què us agradaria fer? Vindríeu
a una cata de vins i caves, preferiu un tast de cafè,
o millor un de formatges? Digueu la vostra a
info@la-unio.cat o a la bústia de La Unió (Av.
Catalunya, 16-18 de Mas Rampinyo).

MAS RAMPINYO.COM

La Junta i El Veïnat us desitgem Bones Vacances

TORNEN LES GITANES

Foto: Lluís ArmengolXXX Trobada de Gitanes a Montserrat. Memorial Ramón Vila

A les acaballes de l’any passat, coneixedors que pel Maig del 2010 se
celebraria a Montserrat la 30a Trobada de Colles de Gitanes “memorial
Ramon Vila” i, que volien aconseguir reunir 3000 persones per fer l’Ofrena,
varem contactar amb un grupet d’exdansaires per tal d’aprofitar aquest
esdeveniment i engrescar al major número possible de persones a
participar a l’Ofrena a la Moreneta i, de passada, intentar formar una o
dues colles que ens permetés celebrar una Ballada per Festa Major. Dit
i fet! Aquest grup d’exdansaires, capitanejat per en Jordi Escrigas i Jordà,
es va posar a treballar i utilitzant diversos mitjans, creant fins i tot un
grup al Facebook, van anar captant fidels a la causa.

Resumint, direm que es va formar una colla de “grans” de 24 components
i una colla infantil de 20. I aquí voldríem remarcar la importància d'aquest
fet. Reunir 20 nens i nenes de 4 a 10 anys és tot un goig i ens il·lusiona
pensar que això pugui ser l'inici d’una nova etapa de les Nostres Gitanes
de Mas Rampinyo.

La ballada de Festa Major creiem que va ser un èxit d’assistència de
públic i, sobretot, un èxit dels nostres balladors i balladores que ens van
fer gaudir d’allò més. Des d'aquestes línies volem agrair en Joan Monclús
i Casablanca, al capdavant de la colla dels “grans”, pel seu mestratge i
compromís, així com als dansaires d'aquesta colla pel seu esforç durant
tres mesos d’assajos de molta intensitat, en el decurs dels quals es va
demostrar una vegada més la companyonia dels seus components i la
seva fidelitat a unes danses que han format part de les seves vides.

I què dir de la Colla Infantil. Agrair la seva participació i l'emoció que ens
van fer sentir quan els varem veure sortir a plaça, pensant que aquesta
colla de marrecs poden ser el futur de les Gitanes de Mas Rampinyo,
agraïment que fem extensiu als pares d'aquests nens i nenes per la seva
col·laboració en tot moment. I un reconeixement molt especial a les
assajadores d'aquesta colla per la seva paciència i per la feina ben feta:
la Mònica Dulcet, la Vanessa Gil i la Natàlia Mimó.

En quant a la Trobada a Montserrat, dir que fou un èxit. La Junta de La
Unió se sent especialment satisfeta de la resposta i participació de la
nostra gent. Es va omplir un autocar de 55 places i a l’Ofrena hi van
participar al voltant de 80 dansaires, així com al dinar organitzat al mateix
Montserrat després de la Ballada.

Per tot això, volem encoratjar a totes les persones que estimen el Ball
de Gitanes per tal que segueixin recolzant-nos i ajudant-nos a aconseguir
que aquesta recuperació de les Gitanes tingui una continuïtat en el futur.
Moltes gràcies a tots!

Francesc Mimó
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