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Dissabte, 15 de desembre. Enganxa't per la Marató a Montcada!

1r. Premi - 1r.Concurs de Postals de Nadal 2011
Categoria C - Maria Carretero (La Salle)

Algú ha vist algun brot verd? Evidentment, referent a l’economia el
NO seria clar i contundent. Portem uns quants anys de crisi econòmica,
portem anys on l’atur creix, on augmenten els desnonaments
d’habitatges, on cada cop hi ha més gent abocada a la pobresa.

Augmenten els impostos, baixen les prestacions socials, les retallades
afecten cada cop més a les persones de classe mitja i baixa. El 2012
ha estat un any on hem pogut comprovar que estem dins d’un túnel
sense sortida, ha estat un any on hem comprovat que la classe política
no sap cap on va i, en certs moments sembla que tot això a ells els
rellisqui o patini.

Diuen els polítics que el primer són les persones, però la realitat és
que les persones estan pagant el gruix de les retallades i sembla que
això poc els importa als governants, doncs en molts dels casos, aquests
sembla que siguin habitants d’un altre planeta.

Tot just estem enfilant el darrer mes d’un any que ha comptat amb
moltes notícies, amb molts esdeveniments, dels quals no podem de
deixar de parlar en aquest editorial.

La celebració del 50è aniversari de la Riuada del 62 ha recordat un
esdeveniment fatídic per a la zona del Vallès i també per a Montcada
i Reixac. La mort de 30 persones i unes grans pèrdues econòmiques,
fan que sigui una de les catàstrofes naturals més grans que hagi patit
el municipi.

També al 62, però en aquesta ocasió per Nadal, va caure una gran
nevada que va deixar un metre de neu, un paisatge blanc d’aquells
de postal, algunes cames o braços trencats i un gran problema de
mobilitat. Una estampa que, gràcies a la fotografia, podem recordar.
L’Ajuntament ha organitzat exposicions sobre la Riuada i n’està
preparant una sobre la nevada. Està bé que des de l’administració se
celebrin actes i activitats per recordar fets com aquests. És important
que la gent conegui el passat del municipi i del veïnat.

Ha estat l’any on el Soterrament de la via de tren, al seu pas per
Montcada Centre, ha rebut de nou la total indiferència per part dels
governants de Madrid. De tracte just... res de res. Altre cop l’incompliment
per part del Govern Central.

No volem de deixar d’esmentar algunes pinzellades sobre La Unió,
que malgrat la situació i els temps difícils, no veu afectada la seva
activitat quotidiana. L’Entitat, a través dels seus grups, compta amb
un ampli ventall d’activitats que ofereix a la gent per tal que hi participi.

Un nou web, presentat el mes de novembre, la signatura d’un conveni
de col·laboració amb l’ABI , que aporta avantatges per a les dues
entitats i per als seus associats, així com a la població de Montcada
i Reixac. Un pas endavant per a l’associacionisme local. També està
en marxa el nou carnet de La Unió, amb descomptes en diferents
establiments del barri.

Ens deixem moltes coses en el tinter, però no volem deixar de desitjar-
vos unes Bones Festes de Nadal i, sobretot, un any 2013 ple de salut
i de treball.

Consell de Redacció

Seguint amb la tradició de la nostra entitat de col·laborar
amb la Marató de TV3, enguany, a banda del Festival
Solidari amb els grups de La Unió i altres col.laboradors,
hem volgut afegir una nova activitat. Conjuntament amb
l’Ateneu Domingo Fins - ABI, volem fer una Cadena
Humana des de La Unió fins a l’ABI. Compra l’adhesiu de
la Marató per 1 €, que trobaràs a les entitats adherides a
la iniciativa i a diversos punts de Montcada. Volem que hi
col·labori tothom: entitats, particulars... Tots sou necessaris
per enllaçar aquests dos punts de Montcada. Necessitem
molta gent, però segur que ho aconseguirem!

Diumenge 15 de desembre a les 12 del migdia, ENGANXA’T
PER LA MARATÓ a Montcada. Us hi esperem!!!

Concentreu-vos en qualsevol dels deu punts del recorregut
i allí rebreu les indicacions oportunes: LA UNIÓ
(Av.Catalunya, 16), Plaça Francesc Macià, Montcada Aqua,
Rbla. Països Catalans, Col·legi La Salle, Passarel·la del
Ripoll, Auditori, Casa de la Vila, Fundació Cultural (C/major)
i ABI (Colon, 5). Feu la màxima difusió possible!!!

CADENA HUMANA PER LA MARATÓ

Diu molt de tu.



CONVENI AMB LA FUNDACIÓ LA RODA

Consulta el nou web: www.la-unio.cat
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foto: Núria RieraEl Grup Encara Farem Salat a les Festes del Soci

El passat 5 d’octubre d’enguany, al finalitzar l’Assemblea
General de Socis de l’Abi, vàrem signar un conveni de
col·laboració amb La Unió. Ambdues som les entitats
culturals amb més història de Montcada i Reixac i
treballem, dia a dia, per assolir els mateixos objectius.
Tenim moltes més coses que ens uneixen que la
distància que ens separa, i aquesta col·laboració
reforçarà el teixit associatiu vinculat a les dues entitats,
 fet que  promourà més i millors activitats conjuntes en
benefici de les entitats signants i, sobretot, dels socis.

En aquests temps que corren, el millor és sempre
treballar conjuntament, buscant sinèrgies i solucions
als problemes comuns, no ho dubtem.

Esperem que la suma d’esforços, serveixi per aconseguir
que tant l’Abi com La Unió puguem  seguir  al  capdavant
 i  ser  un referent de la cultura del nostre poble.

Com dèiem, els més beneficiats han de ser els socis,
doncs  gaudiran de la mateixa consideració de socis
respecte als actes que es duguin a terme per part de
cadascuna de les dues entitats. Tot això ho articularem
mitjançant el nou

carnet de soci que, en breu, tots  tindreu.

 Però no ens volem quedar aquí. L’Ateneu ABI ja ha
signat acords de col·laboració amb altres entitats com
“el Cim”, la Penya Barcelonista, l’Agrupament Escolta,

la CAL, el SLC i en signarem algun més. Després
vindran els acords amb el comerciants, tal i com ja ha
fet La Unió, perquè el nou repte de cara a l’any vinent,
també serà dinamitzar el comerç local, amb totes els
avantatges que això suposarà per al poble.

Tenim ganes de treballar, sabem on volem arribar i, tal
i com deia en Vicent Andrés Estellés: “No podran res
davant d'un poble unit, alegre i combatiu”. Feu-nos
costat!

Bones Festes de Nadal!
Ateneu Abi

CONVENI LA UNIÓ-ABI

Estem a punt de signar un conveni de
col·laboració amb la Fundació La Roda
d’Accions Culturals i del Lleure, entitat
que treballa per millorar el lleure infantil
i juvenil, així com per estendre el lleure
en català, essent una eina de dinamització
cultural i de lluita contra l’exclusió social.

Mitjançant aquest conveni, La Roda
aportarà espectacles i/o tallers, alhora
que oferirà, en la mida del possible, altres
serveis formatius i d’assessorament.

De fet, ja hem tingut l’oportunitat de gaudir
d’una de les cessions durant les Festes
del Soci d’enguany, amb el Grup
“ENCARA FAREM SALAT”, que amb
l’espectacle “LA VOLTA AL MÓN”, va fer
passar una bona estona tant a grans com
a petits que hi van assistir.

Per les Festes de Nadal (22 de desembre,
a les 18’30 h) ens tornen a cedir un

espectacle de la Companyia “TOC DE
RETRUC”, adient a l’època de l’any: “UN
TOC DE PASTORETS”, que fa un repàs
del  reper tor i  de Nadales  més
característiques tot teatralitzant el recital.
Cada cançó implica l’aparició d’una sèrie
de personatges ben característics i,

prenent com a referència l’humor i la
tradició dels muntatges dels Pastorets,
s’anirà muntant un veritable pessebre
vivent tot fent participar activament el
públic, actuant i cantant amb els actors.
Pot ser molt divertit, així que no us ho
perdeu.

Carme Escrigas

foto: Pol MoratóSignatura conveni ABI-La Unió



Ets artista i vols exposar? A La Unió ho pots fer

EL NOU WEB DE LA UNIÓ
ALS PREMIS ATENEUS

Novament, hem decidit participar als
Premis Ateneus 2012, que organitza la
Federació d’Ateneus de Catalunya,
presentant el nou web de La Unió, en la
modalitat de “Mitjans de Comunicació”.

Ha estat dissenyat per Eduard Motos, un
dels promotors de la RECOLLIDA D’IDEES
PER MONTCADA, que s’ha implicat dins
la nostra Entitat com a col·laborador. Ha
utilitzat la plataforma de Wordpress en
català, que assegura un seguit de serveis
gratuïts que es van actualitzant i
flexibilitzant a les noves maneres de fer
comunicació digital.

Els temps canvien i les tecnologies de la
comunicació i de la informació també. Per
aquesta raó, hem volgut actualitzar el web
de l’Entitat per oferir el millor servei
possible, ja que l’anterior havia quedat

una mica desfasat i era molt lent a l’hora
de publicar novetats. Amb el nou, s’ha
creat un menú amb opcions desplegables
per fer-ne més pràctica la navegació i
permet deixar comentaris, per tal que hi
hagi més interactivitat amb l’usuari. També
s’ha agilitzat la gestió de la comunicació
ja que amb un sol clic, es pot enviar
informació al web i als nostres perfils de
Facebook i Twitter al mateix temps.

Destaquem un espai per a la difusió de
la memòria històrica de La Unió i del seu
veïnat, convidant tothom a participar-hi
aportant nova documentació, per tal
d’aconseguir fer més gran la nostra història.

Carme Escrigas

Ja tenim acabades les obres de l’altell.
Aquestes obres suposen la creació de
tres espais. Un és per al control de so i
llum de l’escenari. Hem pogut col·locar la
cabina de control al centre de la sala, una
reivindicació històrica i que per fi és ja
una realitat. D’altra banda, hi haurà dos
espais més, un servirà per guardar el
vestuari de l’Esbart Dansaire, que arrel
de les obres realitzades per tal d’adequar
l’antic vestuari per al Grup d’Activitats per
a la Dona, havia estat emmagatzemat en
un local de la família Riera, a la qual
aprofitem un cop més per agrair la cessió
d’aquest lloc. També hi volem posar les
americanes i instruments de la Banda de
Música. Creiem que tot aquest patrimoni
l’hem de conservar en les millors
condicions possibles. No se sap mai si
en un futur... es pot tornar a utilitzar. Tant
de bo!

Com també haureu pogut comprovar,
estem recuperant les antigues cartelleres
de la façana. D'aquesta manera podrem
tenir publicitat dels actes a la vista de
tothom les 24 hores del dia. Aprofitarem
també per explicar i anunciar qui som i
què fem des de La Unió.

OBRES A L'ALTELL

foto: Fidel CasajuanaPresentació del nou web

Ja tens loteria de La Unió ??

foto: Jordi EscrigasNeteja de l'altell

foto: Jordi EscrigasObres altell acabades

foto: Jordi EscrigasRecuperem les cartelleres



Vols rebre el butlletí digital? Facilita'ns el teu mail

EL PASSAT i EL PRESENT DE LA UNIÓ i DE MAS RAMPINYO
Les dues fotografies de l’abans ens mostren un veïnat sense
les construccions posteriors, un veïnat agrícola. La fotografia
realitzada des del carrer Anselm Clavé ens mostra al final del
carrer, a la part dreta, la casa de Can Graula, a mig terme la
zona de l’actual plaça Espanya i, al fons veiem la zona de la
Levivier i a la dreta la Rambla amb les fileres d’arbres.

L’altra fotografia, en blanc i negre, ens mostra el pla de les
Indianes, un espai completament agrícola, un indret que fins fa

relativament poc es va mantenir intacte. Un cop més la fotografia
ens permet contemplar Mas Rampinyo en un temps on la seva
fisonomia paisatgística era diferent a l’actual.

És evident que els canvis han transformat el paisatge, gairebé
en totes les ocasions per empitjorar-lo, però ja se sap, el progrés
és el progrés...

Fidel Casajuana

Fotos cedides per Rosa Baró



Fes-ho possible, practica Unió. Segur que repeteixes

rwnia    r

T E

EL MIRALL: GENT DE CASA
Com arribes a La Unió per formar el
Club TT La Unió?
Porto 9 anys vivint al municipi i sempre
he tingut en ment la formació d’un club
de Tennis Taula. Un bon dia, després que
la meva filla m’activés de nou la flama i la
meva dona em donés l’empenta definitiva,
em vaig decidir. Primer vaig proposar a
l’Ajuntament muntar l’escola en algun
espai municipal, però em van comentar
que no en disposaven de cap. L’idea
s’esfumava per moments. La mateixa nit,
la meva dona, que és de Montcada de
tota la vida, em va dir que perquè no
provava a La Unió. Em vaig quedar una
mica parat, ja que la imatge externa que
coneixia d’aquesta Entitat era que era
privada i bastant tancada, però como el
no ja el tenia, vaig oferir el meu projecte
i la resposta no va tardar gaire.
Quina és la resposta i la rebuda de
l’Entitat?
Va se increïble i van posar al meu abast
tots els mitjans necessaris per poder
engegar un projecte nou al municipi i, a
la vegada, arriscat degut al poc
coneixement que hi ha d’aquest esport.
A l’Entitat no puc fer res més que donar-
li les gràcies, igual que a les persones
que hi ha al seu darrere. Des del primer
moment, només he rebut mostres de
recolzament i de felicitació, així que no es
pot estar millor.
Saps que La Unió ja tenia diversos
equips de tennis taula als anys 70. Hi
ha gent que participava abans que
també ha tornat, oi?
Efectivament, no ho vaig conèixer en
persona, però a través de la Federació
m’ho van comentar i, no n’ha tornat un,
sinó dos jugadors d’aquella època, un dels
quals fins i tot està competint en l’equip
de lliga.
Quan fa que et dediques a aquest
esport?
Vaig començar als 13 anys en el club del
barri on jo vivia a Barcelona, que era el
TT Nou Barris (ja desaparegut), on em
vaig formar i vaig començar a participar
en competicions.
Quants sou al TT La Unió?
Ara mateix tenim una plantilla de 12 adults
i 3 infantils, dos nois de 5 i 9 anys, ademés
de la primera component del club que
també te 5 anys.
Hi ha límit d'edat, o has de saber jugar
o tothom pot venir a aprendre?
Ni edat ni condició.Per descomptat que
qualsevol pot venir a jugar. Dins del club
coincideixen jugadores que porten tota la
vida jugant amb altres que acaben de
començar. Entre tots ens ajudem per
avançar junts.
Amb molt poc temps heu creat ja un
equip federat. Com ha sorgit i quin és
l’objectiu de la temporada ?
Si he de ser sincer, ha estat una sorpresa
fins per a nosaltres, ja que aquest any
l’anàvem a dedicar a formació de

components, davant la falta de membres
per a l’equip. Però després dels
entrenaments nocturns que vam
programar a l’agost, dos dels components
van donar el pas endavant i van afrontar
el repte, amb la qual cosa, junt a un familiar
i antic company del TT Nou Barris, ja
teníem els quatre jugadors necessaris per
tal de fer un equip de competició.
Quina va ser la nostra sorpresa quan 2
nois més del club van demanar federar-
se el mes de setembre i encara més quan
a primers d’octubre, un antic component
de l’equip de La Unió dels anys 70, que
ja entrenava amb nosaltres va decidir
també incorporar-se a l’equip, amb la qual
cosa, de no tenir formació vam passar a
comptar amb 7 jugadors amb llicència
federativa.
L’objectiu de l’equip és ser un referent per
a la nostra escola i també dins del municipi.
Gràcies a l’equip sortim a la premsa local
cada setmana i això ajuda a donar a
conèixer la secció. Així tothom a Montcada
sap que també pot practicar el tennis taula
sense haver de marxar fora.
Quina és la marxa de l’equip a la
competició?
La veritat que bastant millor del que
m’esperava, si bé anem fluctuant en la
classificació. Ens estem mantenint en el
5è lloc del nostre grup. He de dir que en
els últims partits ja es comença a veure
una millora significativa en el seu joc, amb
la qual cosa, ja ens donem més que
satisfets sigui quina sigui la nostra
classificació final.

Voleu crear una escola. Què feu i on
voleu arribar?
A dia d’avui, l’escola ja està en marxa i
l’acollida ha estat més que bona. La base
de la nostra formació és la diversió
aplicada a l’entrenament. És fonamental
que els nens es diverteixin mentre
entrenen i això ho aconseguim realitzant
jocs amb elements de tennis taula i
alternant-los amb els exercicis tècnics,
així es mantenen en actiu durant tota la
sessió d’entrenament.
El nostre objectiu és poder tenir una
cantera que asseguri la continuïtat del
club en el futur i que siguin els que
continuïn amb el projecte. També a través

de la nostra escola volem fomentar en els
centres escolars el tennis taula com a
activitat extraescolar, posant a disposició
dels mateixos els nostres monitors.
Un altre projecte que pretenem és la
creació d’una lliga escolar en el municipi,
donat que aquest tipus de lligues funciona
molt  bé ja en altres llocs i ajuda a fomentar
el coneixement  d’aquest esport.
Creus que aquest esport no és prou
conegut a Montcada.

Aquesta és una de les raons per les que
també vaig donar el pas per crear un club
en el poble. Tots els municipis colindants
disposen d’un club (Mollet, Badalona,
Parets, Sant Quirze...) i en el moment que
vaig decidir tornar a jugar em trobava que
havia de marxar a fora de casa per poder
jugar.
Esteu molt participatius en tot el que
fa l’Entitat. Com veus La Unió i el seu
entorn?

La veritat és que sí. Ens agrada col·laborar
com a secció en tot el que puguem i crec
que és quelcom que tots hauríem de fer
per al bé comú de les seccions i de l’Entitat.
La Unió m’ha sorprès per la quantitat
d’activitats que s’hi realitzen i el bon
ambient que es respira en tots els actes
que porten a terme i que des de la nostra
existència hem pogut  assistir.
Crec que l’entorn que rodeja l’Entitat està
receptiu a qualsevol idea que surgeixi des
d’ella i això és quelcom del que no totes
les entitats poden presumir. Nosaltres,
com a secció, intentem donar a conèixer
l’Entitat allà on anem i on participem, crec
que és el nostre deure i una forma de
tornar a l’Entitat el recolzament  prestat.
La Unió som tots i cada un dels que
formem l’Entitat i com molt bé diu un
component nostre: LA UNIÓ FA LA
FORÇA!!!
Com veus o t’imagines el futur més
immediat del club?
La previsió que vam fer en el seu dia en
aquella reunió amb en Jordi, quan només
hi havia dos components, ha estat
clarament superada i jo soc un dels
primers sorpresos gratament en veure
com ha crescut el club en només 3
mesos, cosa que no m’esperava.
El futur del club passa clarament i sense
més embuts per poder disposar de la sala
d’actes un parell de dies a la setmana i
poder entrenar en ella dins dels horaris
convencionals. Actualment hem iniciat
converses amb la Junta per a l’adequació
lumínica de la sala d’actes per poder-hi
disputar competicions oficials.
Vull agrair des de la direcció de la secció
i des dels components, l’haver-nos donat
l’oportunitat de poder explicar una miqueta
més qui som i el què pretenem.
En el club tenim un lema: Un sol no
guanya, un sol no perd, tots guanyem,
tots perdem, la unió fa la força!!!.

Fco. Javier Aguado González.
Responsable TT La Unió

foto: Fco.Javier AguadoResponsable TTaula



Anys 70

Cultura, esbarjo, esport ... La Unió a prop teu!

En el darrer Veïnat us vam informar de
les activitats realitzades fins el mes de
maig i ara ho fem de juny a novembre de
2012. Són les següents:

Juny: Monogràfic de cuina: "CUINA
D’ESTIU: RECEPTES FRESQUES,
SALUDABLES I GUSTOSES" (Grup de
la Dona), Teatre: “Demà coneixeràs en
Klein” pel grup de Teatre Montcadenc
TEATROIA’T; Exhibició de gimnàstica al
Pavelló Miquel Poblet (Club Gimnàstic La
Unió); Nit de Ball: Classe de Batxata
sensual i Roda Cubana (Club INVICTO);
Teatre: “Políticament Incorrecte”, a La
Unió (TEA345); Rebuda de la Flama del
Canigó, amb la col.laboració d’El Cim i la
Joventut Atlètica de Montcada, així com
lectura d’un manifest pels Diables de Can
Sant Joan; Revetlla de Sant Joan al carrer.

Juliol: Assemblea General de socis de
La Unió; Premis Esportius Montcada i
Reixac 2012, amb un reconeixement a
M.Jesús Castellano, per la seva dedicació
a l’esport amb el Club Gimnàstic La Unió;
FIRA ESTIU amb Rocòdrom, Circuit de
cars, Slot, Inflables, Jocs diversos,
Maquillatge, Tallers d’arqueologia i fi de
festa amb un Canó d’escuma. Col·labora
Esplai Sesa; 1r Open amateur de Tennis
Taula (TTLa Unió); El Museu visita el barri!
amb diversos tallers a la Plaça Francesc
Macià i una Exposició a La Unió; Intensiu
de Ball Tropical (Club INVICTO).

Setembre:  Part ic ipació a l ’acte
institucional de la “Diada Nacional de
Catalunya” a Montcada i Reixac, així com
a la festa alternativa impulsada per l’ANC
i altres entitats de Montcada; Teatre:
“Políticament Incorrecte” a la Festa Major
de Terra Nostra, al Casino (TEA345);
Creació Secció Esportiva de La Unió;
Participació de TEA345 al Cercavila Poètic
organitzat per l’Ajuntament de Montcada
i Reixac.

Octubre:  Signatura conveni de
col·laboració amb l’ABI, dins l’Assemblea
General de Socis de l’Ateneu Domingo
Fins; Participació a la 2a Mostra d’Entitats,
organitzada per l’Ajuntament de Montcada
i Reixac; Monogràfic de cuina: “CUINA
AL VAPOR: RÀPIDA, SALUDABLE I
VERSÀTIL” (Grup de la Dona); Nit de
Ball: Classe de Txa-txa-txa i animació de
roda cubana de Txa-txa-txa (Club
INVICTO); Teatre: “Polí t icament
Incorrecte” a l’Ateneu de Sant Sadurní
d’Anoia (TEA345); Espectacle Espai A:
“Els Colors de la Dansa”, amb el Grup
Mediterrània de Sant Cugat del Vallès;
participació de TEA345 en l'espectacle
inaugural de la 6a Mostra de Teatre
Amateur de Montcada i Reixac, al Kursaal,
amb un petit homenatge a Antoni Escrigas.

Novembre: Exposició “Fruits de tardor
disfressats”, a càrrec d’alumnes del CEIP

Elvira Cuyàs; FESTES DEL SOCI. Teatre:
“QUIN PARELL DE DOS” a càrrec del
grup VADARETRO TEATRE de
Barcelona, Presentació del nou web de
La Unió, amb un petit reconeixement a
Lluís Armengol i Eduard Motos; Fi de
Festa amb coca i cava; Esmorzar
avis/néts; Espectacle d’animació infantil
“La Volta al Món”, a càrrec d’“Encara
farem salat”, cedit per LA RODA; Concert
de la Coral Mare de Déu del Turó;
Monogràfic de Cuina: "Els Ous a la cuina:
receptes, coccions i consells" (Grup de
la Dona); Participació als Premis Ateneus
2012, organitzat per la FAC, amb el nou
web de La Unio; Obres a l’altell;. TEA345
representa “Políticament Incorrecte” dins
la VI Mostra de Teatre Amateur de
Montcada i Reixac, al Kursaal; TTLa Unió
a l’Open de Barcelona de Tennis Taula;
assistència al CORRELLENGUA 2012 de
l’Abi; Espectacle Espai A: “Bruixes”, amb
l’Agrupació Mediterrània Dansa de
Figueres.
No ens podem oblidar de totes les
competicions d’arreu de Catalunya, a les
quals ha participat el Club Gimnàstic La
Unió, així com els partits de lliga del Club
Tennis Taula La Unió.

Hem fet més de 40 reunions: Junta (15),
Grups de l’Entitat (7), altres Grups i Entitats
(5),  Ajuntament (10);  Montcada
Comunicació (2), Comissió d’Estatuts (2),
Veïnat (2) i altres.

I això és tot per ara, però durant els mesos
de desembre i gener, podreu gaudir de
les FESTES DE NADAL. PARTICIPEU-
HI!

Carme Escrigas i Jordà

LA UNIÓ INFORMA

foto: Fidel CasajuanaRebuda de la Flama del Canigó

foto: Jordi EscrigasFira Estiu



Responsables Grup d'Activitats per a la Dona Foto: Lluís Armengol

TORNA L'ESPAI A
A LA UNIÓ

FESTES DEL SOCI 2012

fer gaudir als assistents, especialment al
públic més adult.

Un cop finalitzada la funció es van
presentar els webs nous de l’Ateneu
Domingo Fins (ABI) i el de la SCR La
Unió, en el marc del conveni de
col·laboració signat entre les dues entitats.
Ambdós webs han estat elaborats per
l’Eduard Motos, qui va rebre un petit
reconeixement durant l’acte, així com Lluís
Armengol qui fins l’actualitat s’havia
encarregat de la pàgina web, i que
continuarà col·laborant en aquesta nova
etapa.

L’objectiu d’ambdues entitats és
aconseguir un nou entorn web, més actual,
participatiu i dinàmic, on la gent pugui
aportar els seus comentaris i trobin tota
la informació cultural de les dues entitats.
Els actes del primer dia van finalitzar amb
coca i cava per a tots els assistents.

Diumenge al matí, i per segon any
consecutiu, després de recuperar aquesta
antiga tradició, es va homenatjar a tots
els avis i àvies de l’Entitat que,
acompanyats pels seus néts i nétes, van

poder degustar un bon esmorzar i van
rebre com a present una poesia que va
ser llegida per Rosa Baró. Seguidament,
un espectacle infantil cedit per “La Roda”,
a càrrec del grup “Encara farem salat”, va
fer ballar a tots els assistents a l’acte, des
dels més petits fins als més grans.

La Coral Mare de Déu del Turó de
Montcada, va tancar les Festes del Soci
d’enguany, amb un concert que va tenir
molt bona rebuda entre els avis i àvies
que ens van acompanyar durant tot el
matí.

Des de la Junta de La Unió esperem que
gaudíssiu de tots els actes, que es van
fer intentant arribar al major número de
socis possible.

Pol Morató

1.000 amics al Facebook, ara també a twitter

foto: Núria RieraCoral Mare de Déu del Turó

Durant el primer cap de
setmana de novembre es van
celebrar les Festes del Soci
de La Unió amb actes oberts
a tothom, a excepció de
l’esmorzar, que requeria
d’inscripció prèvia i estava
destinat als avis i àvies de
l’Entitat.

La festa es va iniciar el
dissabte a la tarda amb la
representació de l’obra teatral
“Quin parell de dos!”, a càrrec
del grup Vada Retro de
Barcelona. El text, escrit per
u n a  d e  l e s  s e v e s
c o m p o n e n t s ,  i n t e n t a
teatralitzar el dia a dia d’una
parella de mitjana edat i va foto: Núria RieraEsmorzar Àvis/Àvies de l'entitat

foto: Jordi EscrigasEspai a: Els colors de la dansa

foto: Núria RieraEspai a: Bruixes

Dos són els actes de l’Espai “A”, dels
sis programats en aquesta segona
temporada, que ja s’han realitzat
enguany a La Unió. Per començar, el
passat 21 d’octubre ens va visitar el Grup
Mediterrània de Sant Cugat del Vallès,
amb “Els colors de la dansa”, acte al
qual van assistir-hi una quarantena de
persones. Per altra banda, el 25 de
novembre, va actuar l’Agrupació
Mediterrània Dansa de Figueres, amb
“Bruixes”, on en aquesta ocasió vam
comptar amb una cinquantena
d’espectadors.

Volem aprofitar aquestes ratlles per
recordar l’important que és per a l’Entitat
que els espectacles funcionin, ja que
sinó és així, en properes ocasions
deixarem de comptar amb aquest tipus
de produccions. Fem una crida per tal
que ens ajudeu i participeu en els propers
actes que tenim programats i, que de
ben segur, seran de gran qualitat i del
vostre grat. Comptem amb vosaltres per
fer que l’Espai “A”, esdevingui un
referent al municipi.

Recordeu que Espai “A” torna l’any
vinent, el 20 de gener a les 19 hores,
amb un concert Coral del Grup Vocal
Zetzània  de   Cornellà  i  amb
 “Gospel & Jazz” No hi falteu !!!

Jordi Escrigas



FESTES DE NADAL 2012-2013
DESEMBRE

De l'1 al 23
CAMPANYA RECOLLIDA

D'ALIMENTS
de dilluns a divendres de 16
a 19 h. a la Sala del Soci de

La Unió (Av. Catalunya, 16)

Dissabte 8
1r OPEN DE NADAL

TENNIS TAULA LA UNIÓ
Hora: 9'00 h.

Lloc: Sala d'Actes
Inscripcions: fins el 7 de desembre
més info: www.ttlaunio.wordpress.com

Organitza: Club Tennis Taula

Dimarts 11
CONFERÈNCIA DIVULCATIVA

MARATÓ TV3
Càncer

Hora: 20'00 h.
Lloc: Sala de Trofeus

Dimecres 12
MONOGRÀFIC DE CUINA

"CUINA DE NADAL"
a càrrec d'ÀNGELS PUNTAS

Hora: 20'00  a 22'00 h.
Lloc: Sala de Trofeus

Preus: Soci 10 € - No Soci 12 €
Organitza: Grup d'activitats per a la dona

Divendres 14
TT LA UNIÓ - SURIS CALELLA "A"

10 Jornada Lliga
3a.Provincial 3r.Grup

Hora: 22'30 h.
Lloc: Sala Polivalent

Organitza: Club Tennis Taula

Dissabte 15
TENNIS TAULA PER LA MARATÓ

Hora: 9'00 a 12'00 h.
Lloc: Sala d'Actes
Donatiu: 1'00 €

Organitza: Club Tennis Taula La Unió

CADENA HUMANA PER
LA MARATÓ

Hora: 11'30 a 12'30 h.
Lloc: Des de La Unió fins la 'ABI

ENGANXA'T PER LA
MARATÓ A MONTCADA

Compra la teva enganxina per 1 €
Organitza: La Unió i ABI

TALLER DE PESSEBRES
Hora: 18`00 h.

Lloc: Sala del Soci
Organitza: Agrupació de Pessebristes de

Montcada i Reixac

Diumenge 16
EXPOSICIÓ 2n CONCURS

POSTALS DE NADAL
fins al 7 de gener de 2013

de dilluns a divendres de 16
a 19 h. a la Sala del Soci de

La Unió (Av. Catalunya, 16)
Col·laboren: La Salle i Elvira Cuyàs

FESTIVAL SOLIDARI "LA UNIÓ
AMB LA MARATÓ DE TV3"
amb els grups de La Unió
i d'altres col·laboradors

Hora: 10'00 a 14'00 h.
Lloc: Sala d'Actes

A la mitja part, lliurament de premis
2n CONCURS DE POSTALS DE NADAL

VINE I COL·LABORA !!!
Aporta la teva figura al

pessebre de La Marató (1 €)

Dissabte 22
Espectacle Infantil

UN TOC DE PASTORETS
a càrrec del grup

TOC DE RETRUC
Hora: 18'30 h.

Lloc: Sala d'Actes
Acte Gratuït

Col·labora: Fundació La Roda

Dimarts 25
PER NADAL, TU TRIES !!!

ANEM AL TEATRE
"TOC, TOC"

Hora: 19'45 h. Teatre: Borràs
Lloc:  Davant de La Unió

Inscripcions: fins el 10 de desembre
Preus: Entrada + autocar

   Soci 35 € - No Soci 38 €
(Cal pagar en el moment de fer la reserva)

JAZZ A L'ABI
Hora: 21'00 h. Lloc:  Ateneu ABI

l sopPreus: Soci 35 € - No Soci 38 €ar,

Dilluns 31
CAP D'ANY A LA UNIÓ

Pels qui us porteu el sopar
obertura de sala

Hora: 21'00 h.
Lloc: Sala d'actes

A partir de les 24'00 h.

DISCO MÒBIL
Preus entrades anticipades:
fins el dia 23 de desembre

Soci: 10 € - No Soci: 12 €. Nens fins
els 10 anys gratuït. Joves fins els 18

anys 5 €
(Cal pagar en el moment de fer la reserva)

Preus entrades:
Soci: 12 € - No Soci: 15 €. Nens fins

els 10 anys gratuït. Joves fins
els 18 anys 8 €

Ambient Familiar
Us hi esperem !!!

GENER
Divendres 4
TALLER: PREPAREM L'ARRIBADA

DEL PATGE REIAL
Hora: 18'30 h.

Lloc: Sala d'actes

ANEM A REBRE AL PATGE REIAL
Hora: 19'45 h.

Lloc: Estació RENFE Montcada-Ripollet
Cercavila fins a La Unió i lliurament

de cartes

XOCOLATADA POPULAR
Organitza: Associació de Comerciants,

botiguers e industrials de Mas Rampinyo

Dissabte 5
FIRA REIS

Hora: 10:00 a 14:00 h.
Lloc: Sala d'Actes

NOTA: Reserves a la Secretaria de
La Unió, de dilluns a divendres,

de 16 a 19 h.
Tel. 93 5644050

e-mail: info@la-unio.cat


