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castellers de montcada i reixac

la colla assajarà tots els divendres 
al gimnàs de l’escola mitja costa
L’entitat descarta l’Abi com a lloc d’assaig perquè el sostre de la sala no és prou alt

Els Castellers de Montcada i 
Reixac, amb més d’una cin-
quantena d’inscrits –alguns dels 
quals provenen d’altres munici-
pis–, van fer el 24 de gener el 
seu primer assaig a la sala gran 
de l’Abi. La sessió va comptar 
amb l’assessorament de mem-
bres de la colla de Minyons de 
Terrassa, que van ensenyar als 
debutants les tècniques bàsi-
ques i els trucs per fer castells 
sense prendre mal. 
El que va quedar clar durant 
l’assaig és que la sala gran de 
l’Abi no reuneix les condicions 
necessàries per poder aixecar 
castellers, ja que el sostre és 
massa baix i tampoc hi ha cap 

sistema de subjecció a les pa-
rets. Representants de la colla 
es van reunir el 27 de gener 
amb el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
per plantejar la necessitat de 
disposar d’unes instal·lacions 
més adequades, preferentment 
un equipament esportiu. 

Reunió. La solució que s’ha 
trobat és utilitzar el gimnàs 
de l’escola Mitja Costa, a Ter-
ra Nostra, els divendres a les 
19.30h. “És un espai adequat 
perquè disposa d’espatlleres i 
un sostre prou alt”, ha dit al 
president de la colla, Salvador 
Urpí. Aquestes instal·lacions 
seran la seu dels assajos a partir 

de mitjan de febrer, quan esti-
guin tramitades les asseguran-
ces d’accident dels membres 
de la colla en aquest nou espai, 
que  es faria servir als mesos de 
tardor i hivern. De cara a l’es-
tiu els assajos podrien fer-se al 
pati de l’Espai Jove Can Tauler, 
“una ubicació que encara s’es-
tà valorant, però que creiem 
que pot reunir les condicions 
necessàries”, ha explicat Urpí.  
El local de reunions i assem-
blees continuarà sent l’Abi. La 
colla posarà en marxa al mes 
de març un curs d’iniciació a la 
gralla obert a la gent que hi es-
tigui interessada. El correu per 
fer les inscripcions és castellersde-
montcadairexac@gmail.com. La colla de castelelrs va fer el seu primer assaig a la sala gran de l’Abi el 24 de gener
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Montcada ha estat la seu per 
primera vegada d’una troba-
da d’abast català d’escriptors, 
seguidors i aficionats dels ge-
nères de ciència ficció, fantasia 
i terror, organitzada el 25 de 
gener a la Biblioteca Elisen-
da de Montcada pel col·lectiu 
Reducte Alienat, editor de la 
revista Catarsi.  Una de les  con-
clusions de la trobada és que 
la producció d’obres d’aquests 
gèneres en català encara és es-
cassa. Alícia Gili, una de les 
responsables de la publicació, 
lamenta la manca d’autors que 
escriguin en català i fa una cri-
da als escriptors perquè enviïn 
a la revista manuscrits originals 
en aquesta llengua. Gili s’ha 
mostrat satisfeta de l’assistència 
de públic, una cinquantena de 
persones, i ha destacat la volun-
tat de descentralitzar actes com 
aquest. “Hem aprofitat l’exis-
tència d’un nucli actiu sobre 
aquests gèneres a Montcada, 
amb gent com Ismael Ávalos 
i Miquel Codony, per sortir 
de la ciutat de Barcelona”, ha 
dit Gili.

Xerrades. Ávalos és un dels 
responsables del programa de 
Montcada Ràdio ‘El vuelo del 
Fènix’ i del Club de Lectura 

‘Unicorns Mecànics’, de la Bi-
blioteca Elisenda. La seva xer-
rada es va centrar en la figura 
de la dona a ‘El senyor dels 
anells’, l’obra de Tolkien sobre 
la que és un expert. Per la seva 
banda, Miquel Codony, impul-
sor del nou portal ‘Fantastik’, 
va parlar sobre el llibre ‘El Fu-
tur dels Nostres Avis’. Escrit per 
Sebastià Roig, l’obra recorre la 
història de la ciència ficció a 
Catalunya entre els anys 1900 
i 1939. 

Premi Pedrolo. Un dels plats forts 
de la trobada va ser la presenta-
ció de la novel·la ‘El somriure 
d’un eco’, amb la qual el seu au-
tor, Jordi Gimeno, va obtenir el 
Premi de Narrativa de Ciència 
Ficció Manuel de Pedrolo Ciu-
tat de Mataró 2012. L’escriptor 
i president de la Socie tat Catala-
na de Ciència Ficció en Català, 
Antoni Munné-Jordà –membre 
del jurat–, va destacar l’origina-
litat de l’obra de Gimeno “que 
especula sobre la possibilitat 
de contactar amb els nostres 
morts a partir de les traces 
que deixen a les xarxes soci-
als”. A mig camí entre la novel-
la negra i la de cièn cia ficció, 
Gimeno reflexiona sobre la 
memòria i l’autoengany en un 
escenari apoca·líptics.

iii trobada de ciència Ficció, Fantasia i terror eclètica en catalÀ

D’esquerra a dreta, Antoni Munné-Jordà i Jordi Gimeno, durant la presentació de la novel·la ‘El somriure d’un eco’ a la biblioteca Elisenda
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Laura Grau | Pla d’en Coll

els editors reconeixen que la producció 
d’obres en llengua catalana és escassa

Laura Grau | Montcada

Escriptors, dibuixants, estudiosos i seguidors d’aquests gèneres es van trobar a la Biblioteca Elisenda el 25 de gener

Ismael Ávalos va parlar sobre el gènere femení a ‘El senyor dels anells’ Miquel Codony va parlar del llibre ‘El futur dels nostres avis’
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