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Ampliació de línies al CEIP Font Freda i als instituts de secundària. Pàgina 3
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Prop de 4.000 alumnes
inicien el nou curs escolar
als centres del municipi

Un tornado travessa la ciutat

El conseller
Rañé visita
Montcada

P. 5

>>  El conseller, a l’SPE
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>>  Presentació pública
de la nova imatge de la
Mare de Déu del Turó  P. 20

>>  Inici de la temporada
cultural a l’Auditori P.27

>> Aismalibar redueix
la plantilla a causa de la
crisi del sector  P.9

Imatge de Vallençana minuts abans del moment en què es va veure el fenomen P.15

>> Fins al novembre es
descarta fer talls d’aigua
per pal·liar la sequera. P.12

>> Diada reivindicativa
sobre el nou Estatut P.11

>> Continuen les nego-
ciacions a Madrid sobre
el projecte del Tren
d’Alta Velocitat P.6

El mes de setembre es va iniciar amb inestabilitat meteorològica arreu del país que va provocar
fortes pluges i un fenomen  inusual, la presència de tornados, un dels quals va passar per Montcada
i Reixac sense provocar danys però que sí va afectar la veïna localitat de Mollet.

>> El Grundig Mobile
s’estrena en la lliga amb
un empat  P.33

Trobada amb els representants
del govern municipal, reunió
tècnica al Servei de Promoció
Econòmica (SPE), visita a Ge-
neral Cable i a Lafarge Asland
i dinar amb autoritats locals i
representants del teixit industrial
i empresarial. Aquesta va ser la
nodrida agenda de la visita del
conseller de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya,
Josep M. Rañé (PSC), el 9 de
setembre. El polític va lloar la
tasca que està duent a terme el
consistori des de l’SPE i la ini-
ciativa de crear un Consell Eco-
nòmic i Social a l’àmbit mu-
nicipal, que començarà a funcio-
nar abans de final d’any.

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÍLVIA ALQUÉZAR

PILAR ABIÁN
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>> TIR AMB ARC

sílvia alquézar
redacció

Can Piqué acull
el torneig estatal
de recorregut de

bosc en 3D

El Club de Tir amb Arc Can
Piqué organitza els dies 16, 17 i
18 de setembre el Campionat
d’Espanya de recorregut de
bosc amb dianes en tres dimen-
sions. El campionat, amb prop
de 200 participants, consisteix en
el recorregut de quatre circuits.
Can Piqué hi prendrà part amb
una nodrida representació.

Campionat català. Els ar-
quers de Can Piqué han demos-
trat que es troben en bona for-
ma després dels resultats acon-
seguits al torneig de Catalunya
de la mateixa modalitat, que va
tenir lloc a Llaers (Ripollès) el
passat 11 de setembre. El con-
junt local va quedar quart per
equips i va obtenir un total de
cinc medalles en individual. En
arc recorbat, Salvador Pérez es
va proclamar campió i Juan Ra-
mon Ferrer va ser el tercer. En
la mateixa especialitat, Tomi
Martínez també va pujar al més
alt del podi femení. En arc lliure,
Xavier de la Fuente també va
guanyar la medalla d’or. Pel que
fa a la prova d’arc mecànic,
Isidoro Grajera va acabar en la
tercera posició. En arc recte,
l’arquer Fèlix Pèrez va quedar
quart, a tan sols 4 punts del ter-
cer.

 >> L’arquer F. Pérez en el torneig

CAN PIQUÉ

FUTBOL SALA. GRUP B DIVISIÓ DE PLATA

El Grundig Mobile no passa de
l’empat al primer partit de lliga

El Grundig Mobile només va
poder sumar un punt el 10 de
setembre en el debut de lliga a
casa del Sícoris de Lleida, des-
prés d’empatar a 2, i havent de
remuntar un 2 a 0. Els errors
dels montcadencs en la primera
part van marcar el ritme de partit
i això ho van saber aprofitar els
lleidatans per dominar el joc i
protagonitzar més ocasions. A
més, el conjunt que dirigeix
Marcello Magalhaes va haver de
jugar bona part del matx sense
Silami i Cupim –lesionats– i
Esteller, expulsat per doble
targeta.
El primer gol va arribar a sis
minuts del final de la primera
part en un contraatac. A la re-
presa, el Grundig va evidenciar
problemes per poder generar
oportunitats. En el minut 3, i de
nou al contracop, Riquelme va
fer el 2 a 0. Precisament un exju-
gador del Lleida, Gerard Este-
ller, un dels millors del partit tot
i ser expulsat, va retallar distàn-
cies al minut 26 després d’apro-
fitar una indecisió defensiva.

Descontent general. Però
els montcadencs van demostrar
certa capacitat de reacció i van
acabar pressionant el Sícoris en
la seva pròpia àrea. Fruit del
domini va arribar l’empat del
Grundig a vuit minuts del final,
obra de Jose Rodríguez. Fins al
xiulet definitiu, els de Magalhaes
ho van intentar a la desesperada,
però sense sort. L’actuació del
porter Jordi López, que va subs-
tituir Ivan Font, va ser clau als
darrers cinc minuts amb l’aturada
de dos u contra u. El tècnic
brasiler s’ha mostrat descontent
de l’actuació dels seus jugadors:

lluís maldonado
redacció

FOTOS: RAFA JIMÉNEZ

Els montcadencs van empatar a dos gols a la pista del Sícoris de Lleida en un matx més aviat fluix

 >> Jefferson rep el trofeu

copa catalunya

El Grundig Mobile va començar
la temporada 2005/06 procla-
mant-se sotscampió de la Co-
pa Catalunya de futbol sala,
després de perdre la final con-
tra el Miró Martorell de Divisió
d’Honor per 4-1. El conjunt lo-
cal va donar en tot moment la
cara, però es va veure sorprès
per l’eficàcia golejadora dels
del Baix Llobregat. Els montca-
dencs van accedir a la final
superant en semifinals el Mar-
fil Santa Coloma, l’amfitrió, a
la tanda dels penals.

Darrer fitxatge. L’ala pivot
italobrasiler, Bruno Iervolino, de
24 anys ha fitxat per 2 tem-
porades i arriba a Montcada
per viure la seva primera expe-
riència a Espanya, on assegu-
ra que es juga “el millor futbol
del món”. El jugador s’ha mos-
trat il·lusionat i espera aconse-
guir amb el Grundig l’ascens a
Divisió d’Honor. LM

 >> La plantilla del Grundig Mobile el dia de la final de la Copa Catalunya, a Santa Coloma

EL GRUNDIG PERD LA FINAL CONTRA EL MIRÓ

“Hem jugat molt malament,
no hem sabut entrar en el
partit contra un equip inferior
físicament, i està demostrat
que, perdre punts així, al fi-
nal de lliga es paga”. L’entre-
nador va evitar parlar de les
lesions de Cupim i Silami,
l’expulsió d’Esteller o l’absència
del darrer fitxatge Bruno, per
justificar l’empat: “Qualsevol
jugador de la plantilla té prou
qualitat com per aprofitar els
minuts que té a la pista”.
Per la seva banda, el president
del Grundig Mobile, Eusebio
Carrero, ha destacat l’esforç que
ha tornat a fer el club per tenir
la millor plantilla possible. “És
un conjunt més compensat
que l’any passat”, destaca Car-
rero, qui ha recordat que l’ob-
jectiu tornar a ser el de l’ascens
a Divisió d’Honor. D’altra ban-
da, el club ha informatitzat les
oficines i les entrades ja dis-
posaran de banda magnètica.  >> L’italobrasiler Bruno
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sílvia alquézar
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L’emoció i el bon futbol tor-
nen al camp municipal de la
Font Freda. El CD Montcada
debutarà a la lliga de Preferent
el pròxim 18 de setembre con-
tra el Canovelles (12h), un con-
junt novell a la categoria format
per joves jugadors. El bloc lo-
cal, dirigit per Toni Carrillo per
segona temporada, té com a
objectiu aconseguir l’ascens a Pri-
mera Catalana. Malgrat això, el
tècnic assegura que no vol po-
sar pressió en els jugadors i sí
anar partit a partit. Respecte al
primer matx del campionat,
l’entrenador espera poder su-
mar el primer triomf: “Crec
que el Montcada és superior
tècnicament al Canovelles,
però encara s’ha de jugar el
partit”.

Els rivals. El conjunt montca-
denc ha quedat enquadrat un
any més al Grup Primer. En-
guany es retrobarà amb rivals
ben coneguts per l’afició local
com l’Escala i el Vic, que no-
vament són dos dels clubs fa-
vorits per lluitar per l’ascens jun-
tament amb el Sants, el Caprabo
i el Tossa. “La nova lliga és
més igualada, per tant, serà

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada, a punt per
sumar el primer triomf de lliga

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

FOTOS: PILAR ABIÁN

El Sant Joan dissenya
un equip per ascendir

SANT JOAN ATLÈTIC

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan Atlètic ha iniciat
una nova campanya amb la mi-
rada posada en l’ascens a Pri-
mera Regional. El conjunt local
es va quedar la temporada an-
terior a tan sols un punt de ju-
gar la promoció per pujar de
categoria. “Hem fet un equip
amb aspiracions d’ascendir,
hi ha molta il·lusió”, afirma
el tècnic, Rafa González, qui ha
fet una valoració positiva de la
pretemporada. El Sant Joan ha
mantingut pràcticament el
mateix bloc de l’any passat, amb
vuit incorporacions: el porter
Ivan López, els defenses Curro,
Ivan Laguna i Sergio Giménez,
els migcampistes Manolo Sali-
nas –l’últim fitxatge tancat– i
Dani Bueno i els davanters Ivan
Salinas i Marc Montcada. Abans
de començar la pretemporada
va marxar el porter Pablo Ga-
mallo, que ha fitxat pel Pla del
Penedès.

Acord. Aquesta serà la prime-
ra temporada que el Sant Joan
jugarà com a filial del CD
Montcada, tot i que l’equip

 >> Manolo Salinas és l’últim fitxatge

 >> La plantilla del CD Montcada per a la temporada 2005-2006

>> FUTBOL. Tercera Regional

Neix la UE Santa Maria

mantindrà el seu nom i la seva
identitat. Fruit d’aquest conveni,
ja s’ha pres la primera mesura
per compartir el porter Albert
Rocher, que podria vestir la
samarreta dels dos conjunts al
llarg de la temporada.
El Sant Joan debutarà al cam-
pionat de lliga el 18 de setembre
al camp de l’Almeriense. El pri-
mer partit al camp municipal de
la Font Freda serà el dia 25 con-
tra el Sant Celoni, matx que
aprofitarà el club per fer la pre-
sentació oficial de la nova plan-
tilla (12h).

Exdirectius i exjugadors de la
Penya Decano han tornat a po-
sar en marxa la Unió Esportiva
Santa Maria, un club de futbol
inactiu des de fa més de cinc
anys. Els nous responsables han
creat un conjunt amateur que ju-
garà al Grup 17 de Tercera Re-
gional, dirigit per Miguel Ar-
güelles, i un juvenil, entrenat per
Nicolàs Cruz, que també farà les
funcions de coordinador gene-
ral de l’entitat. El president és
Ricardo Moya, qui ha avançat
que “els objectius del club

passen per crear més equips
del planter i intentar classi-
ficar l’amateur el més a dalt
possible”. La UE Santa Maria
juga els dissabtes al camp de la
Ferreria a les 18h. La lliga co-
mençarà el 2 d’octubre.

UNA PLANTILLA MÉS COMPENSADA
El CD Montcada ha dissenyat
una plantilla que manté la co-
lumna vertebral de la tempora-
da anterior amb deu incorpo-
racions: Asensio, Albert Martí-
nez, Pinto, Lolo, Roque, Sego-
via, Rafa, Pep, Joël Ruiz i Raúl
Moreno. Els reforços arriben
amb l’objectiu de donar més
rapidesa a l’atac, crear més
ocasions de gol i mantenir la
solidesa defensiva de l’any
passat. L’entrenador, Toni Car-
rillo, s’ha mostrat satisfet amb
el rendiment de la plantilla en
la pretemporada i ha quedat
gratament sorprès per la ràpida
integració dels nouvinguts.
“Tots els jugadors estan molt
motivats, s’ha creat un bon
grup i és un equip molt
madur”, explica el tècnic.
Aquesta serà la primera tem-
porada que el Sant Joan, amb
l’objectiu de pujar a Primera,

el nou equip

més difícil però també té
l’avantatge que qualsevol
equip pot guanyar o perdre.
El més regular s’emportarà el
primer lloc”, afirma Carrillo,
qui recorda que a la campanya
anterior hi havia un conjunt com
el Blanes molt superior que es
va proclamar campió i després

uns cinc equips que van lluitar
per la plaça de promoció, que
es va adjudicar el Cassà de la
Selva.
El CD Montcada va presentar
oficialment la plantilla davant de
l’afició montcadenca el passat 4
de setembre amb un partit
amistós contra el Martinenc.

farà les funcions de filial del pri-
mer equip del CD Montcada.
De fet, a l’últim torneig de
preparació, Carrillo va convocar
tres jugadors de Can Sant Joan:
Nandi, Marc i Sergio. “Pot ser
positiu, esperem que les
lesions ens respectin i no
haver de tocar gaire el Sant
Joan perquè també busca
l’ascens de categoria”, comen-
ta l’entrenador. SA

sílvia alquézar
redacció

 >> Nicolàs Cruz entrena el juvenil

LLUÍS MALDONADO

 >> El tècnic Toni Carrillo
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>> BÀSQUET MASCULÍ. Inici de temporada

El Valentine passa
a semifinals de la

Lliga Catalana EBA
sílvia alquézar
redacció

El Valentine masculí ha comen-
çat amb bon peu la nova tempo-
rada. El conjunt dirigit per Cé-
sar Saura, amb un estil de joc
més agressiu que als darrers anys,
s’ha classificat per a les semifinals
de la Lliga Catalana EBA. En la
fase prèvia, l’equip local va vèn-
cer el passat 4 de setembre l’An-
dorra al pavelló Miquel Poblet
per 84-67 i el dia 7 va guanyar a
la pista del Navàs per 75-84. El
Valentine jugarà el 22 de setem-
bre, a les 21.15h, el matx d’anada
de semifinals al pavelló del Pla
d’en Coll contra el Prat, un equip
que, en paraules de l’entrenador,
“té la millor plantilla de la
categoria”. El partit de torna-
da es disputarà al Baix Llobregat
el dia 28 o 29.

Bones vibracions. Els
montcadencs han ofert una bo-

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> La plantilla del Valentine masculí de la temporada 05-06

CANVI DE TÈCNIC ABANS DE COMENÇAR
valentine femení

El Valentine femení ha canviat
d’entrenador abans que comen-
cés fins i tot la pretemporada.
Carlos Company es va fer càrrec
de l’equip quan va acabar la lliga
i va començar a preparar la plan-
tilla del pròxim campionat, però
al juliol va anunciar que aban-
donava la disciplina del club
perquè havia fitxat per un altre
equip. El seu substitut és Gre-
gorio Fajardo, un tècnic que
prové de l’Alella amb expe-
riència a la Lliga EBA del bàs-
quet masculí. Abans de les
vacances la plantilla estava ja
tancada, però al setembre hi va
haver dues baixes amb la marxa
de les jugadores Ruth i Laura.
El Valentine té la intenció de fitxar
una interior i una aler per com-
pensar l’equip, tot i que el mateix
entrenador reconeix que “a
aquestes alçades serà difícil
perquè el mercat està pràcti-

CB MONTCADA

na imatge en aquesta compe-
tició,  que ha servit de prepara-
ció de cara a la Lliga EBA, en la
qual el Valentine ha quedat en-
quadrat al Grup C i debutarà el
dia 18 a la pista de l’Olesa. El
conjunt local ha renovat bona
part de la plantilla. El primer
fitxatge va ser l’aler Darío Gar-
cía, un jugador experimentat que
prové del Vic. També s’han in-
corporat a la plantilla el pivot
Marc Fabregat, del Mataró, i el
jove aler del planter Lisard Ruiz.
Els últims a arribar han estat dos
bases: Lluís Curto, format al
planter del Barça, i Xavier Ven-
tura, de 23 anys i amb una gran
projecció en l’elit del bàsquet
estatal, tot i que una greu lesió
l’ha allunyat de les pistes fa més
d’un any. El jugador, que amb
19 anys ja va debutar a l’ACB
amb el Joventut de Badalona,
arriba a Montcada amb la
il·lusió de tornar a ser el d’abans.

cament tancat. Crec que serà
més fàcil fitxar al novembre
quan hi hagi les primeres bai-
xes”, ha dit Fajardo, qui afirma
que l’objectiu de la temporada
és mantenir la categoria i, si sur-
ten bé les coses, aspirar a es-
tar entre els conjunts de dalt. El
Valentine començarà la lliga de
Primera Catalana el 25 de se-
tembre. El primer rival serà el
Banyoles a la pista coberta
(16.15h). SA

“És un luxe per a la nostra
plantilla. És bon defensor,
molt ràpid, anotador i amb
una gran visió de joc”, ha
comentat el tècnic, César Saura,
qui ha fet una valoració positiva
de l’inici de temporada del seu
equip. “Els jugadors s’han
adaptat bé al nou estil de joc,
més ràpid i agressiu”, destaca
Saura.

Presentació dels
dos bases nous
El Valentine masculí va pre-
sentar el passat 13 de se-
tembre els dos últims fitxatges
de l’entitat per a la nova tem-
porada: els bases Lluís Curto
i Xavier Ventura. A la foto,
d’esquerra a dreta, el tècnic
del Valentine masculí César
Saura, Curto, Ventura i el
president del Club Bàsquet
Montcada, Pere Oliva. SA

 >> El tècnic Gregorio Fajardo
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La Salle Montcada inicia la nova
temporada amb quatre sèniors

>> HANDBOL. Primera Catalana

sílvia alquézar
redacció
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 >> La Salle femení disposa enguany d’una àmplia plantilla

El CH La Salle Montcada té
enguany dos equips sèniors
masculins i dos femenins, que
jugaran a Primera i Segona Ca-
talana. El primer conjunt de La
Salle, el sènior A que dirigeix
Jaume Puig, manté pràcticament
la mateixa plantilla de l’any pas-
sat, amb les incorporacions dels
júniors Chus –que prové del ju-
venil del BM Granollers– i els
porters Evángel –un vell cone-
gut de l’afició que torna al club
després d’un any sense jugar– i
Carles Jiménez, del sènior B. Pel
que fa a les baixes, el grup no
podrà comptar amb els porters
Sergio Valero i Titu, Jaume Soto
i el lateral Carlos. L’objectiu
bàsic de l’equip és mantenir la
categoria de Primera Catalana,
que enguany ha variat el sistema
de competició. La Federació
Catalana ha dividit els 16 parti-
cipants en 2 grups de 8, dels
quals els 3 primers jugaran la
fase d’ascens i els 5 últims dis-
putaran el descens. “La catego-
ria és complicada, perquè hi
ha molta igualtat entre els
diferents clubs”, afirma l’en-

trenador. La Salle debutarà a la
lliga el pròxim 8 d’octubre a la
pista de la Canonja.

Sèniors femenins. L’entitat
ha creat enguany un equip B, que
jugarà a Segona Catalana. El pri-
mer, dirigit per Josep Quirós,
militarà a Primera i comptarà
amb molts efectius nous. Preci-
sament el motiu de la creació del
nou conjunt B és “mantenir
totes les noies que han arribat
a l’entitat aquesta tempora-

da”, ha comentat l’entrenador,
qui ha afegit que ambdues
plantilles entrenaran plegades.
Pel que fa als objectius marcats,
el tècnic espera no patir tant
com la campanya anterior per
mantenir la categoria.
La Salle presentarà tots els
equips de l’entitat el pròxim 25
de setembre al pavelló Miquel
Poblet (11.30h). Hi haurà partits
entre els diferents conjunts del
club des de les 9.30h fins a les
13h.

en 2 minuts...
�Debut del sènior B del CB Montcada

�El Grundig B estarà a Primera B

�L’AE Can Cuiàs puja a Primera

El sènior B del Club Bàsquet Montcada debutarà a la lliga de
Primera Catalana el pròxim 17 de setembre a la pista de la
Garriga, un dels favorits de la categoria. El conjunt local, que la
temporada anterior va assolir l’ascens, ha fitxat quatre reforços:
el base Quim Gómez, del Castellar; l’aler Jordi Martínez; l’escolta
Albert Miguel, del Dosa Badalona; i el pivot Josep Maria Pons,
del Cornellà B. L’equip, dirigit per Joan Rubio, ha pujat del júnior
l’aler Xavier Moix. Segueixen a la plantilla Robert Chillón, Oriol
Casanova, Francesc Lozano i els germans Alberto i Lolo
Martínez. L’objectiu és mantenir-se a Primera. “Hem començat
amb molta il·lusió, però les lesions no ens estan respectant
a principi de temporada”, ha indicat el tècnic. SA

L’Associació Esportiva Can Cuiàs jugarà enguany a Primera.
L’ascens no es va aconseguir matemàticament en acabar la lliga,
ja que va quedar quart del Grup Tercer de Segona A però, després
de diverses renúncies, finalment el club ha obtingut la nova
categoria. L’equip, dirigit per Alfonso Anés, manté el mateix
bloc de la temporada anterior, amb les incorporacions del porter
Dani Medina i el pivot Omar. L’AE Can Cuiàs debutarà a la
competició el pròxim 24 de setembre a la pista del barri contra
el Castellar del Vallès (18h). SA

El sènior B del Grundig Mobile jugarà a Primera Nacional B,
tot i que l’any passat no va descendir de Primera A. El club ha
decidit renunciar a la categoria per motius econòmics i esportius,
ja que ha pujat l’equip juvenil de la temporada anterior al conjunt
B. “L’objectiu és mantenir-nos i formar els jugadors”, afir-
ma el tècnic, Manuel Rivas, qui reconeix que la plantilla, amb una
mitjana de 18 anys, notarà molt el salt a Primera B. El sènior B
debutarà a la lliga el 24 de setembre al pavelló Miquel Poblet
(18h) contra el Metacón. SA
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El marxador Javier Quílez
guanya dues medalles d’or

>> ATLETISME. Campionats d’Espanya i del Món de veterans

CA MOLLET

sílvia alquézar
redacció

Dos atletes de Montcada i Rei-
xac han obtingut uns excel·lents
resultats als campionats d’Espa-
nya i del Món de veterans, dis-
putats a Torremolinos (Màlaga)
i Sant Sebastià durant el mes
d’agost. Javier Quílez, del Club
d’Atletisme de Mollet, va
guanyar la medalla d’or a la cursa
de 10 quilòmetres marxa de la
categoria de 45 a 50 anys. A la
prova de llançament de jabali-
na, l’atleta va quedar quart amb
una marca de 35 metres i 30
centímetres. En el Mundial, el
marxador local va obtenir tam-
bé el guardó d’or per seleccions
estatals a la prova dels 20 quilò-
metres. A la classificació indivi-
dual, Quílez va entrar el setè
amb un temps d’una hora, 52
minuts i 10 segons.

Més medalles. L’altre atleta
veterà que va aconseguir pujar
al podi al Campionat d’Espanya
és Ildefonso Teruel, que va que-
dar tercer a la cursa dels 3.000
metres obstacles a la categoria
de 40 a 45 anys. Al Mundial, el
corredor de la Joventut Atlètica
Montcada va arribar el setè a la
mateixa prova i va entrar en el
lloc 36 al cros de 8 quilòmetres.
La marca aconseguida als 3.000
metres –10 minuts i 45 segons–

Ildefonso Teruel obté el guardó de bronze als 3.000 m obstacles de l’estatal

 >> El marxador Javier Quílez amb les dues medalles d’or

 >> Teruel, a l’esquerra, al podi

El CD Montcada triomfa
a totes les competicions

>> DARDS. Balanç de la temporada anterior
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El Club Dards Montcada ha
triomfat en la seva primera tem-
porada com a entitat, amb po-
dis i medalles a totes les compe-
ticions en què ha participat.
L’Estació del Nord de Barce-
lona va acollir el 10 de setembre
el lliurament de premis, amb
nombrosa representació local.
Al Campionat de Catalunya, el
CD Montcada va guanyar per
equips i, en individual, Carlos
Rodríguez i Juani Romo van
obtenir el guardó d’or a la pro-
va de 501. A l’Open Nacional
de Ciudad Real, el montcadenc
Josep Santonja va pujar al més
alt del podi en 501 i Carlos
Rodríguez va ser segon. Per pa-
relles, ambdós jugadors van
aconseguir també el màxim

 >> Alguns dels components del Club Dards Montcada

CD MONTCADA

La UE Montcada acaba
a la desena posició

>> ESCACS. Campionat d’Espanya

sílvia alquézar
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La Unió Escacs Montcada va
fer un bon paper al Campionat
d’Espanya de Primera Divisió,
disputat entre l’11 i el 14 d’agost
a les Cotxeres de Sants de Bar-
celona. El conjunt local –format
per Marcelo Panelo, Arturo Vi-
darte, José María Hernando,
Alejandro Ríos i Raúl Omar– va
acabar a la desena posició amb
12’5 punts, d’un total de 26 clubs
participants. El conjunt local, que
era la primera vegada que
disputava un torneig estatal per
equips, va guanyar tres partits,

 >> L’equip local, a l’esquerra, en una de les rondes del torneig estatal

UE MONTCADA

magatzem
La zona d’atletisme del Pla
d’en Coll disposarà pròxima-
ment d’un magatzem i d’un
despatx, una antiga reivindi-
cació de la Joventut Atlètica
Montcada (JAM) per millorar
la seva gestió i funcionament.
L’espai permetrà al club guar-
dar tot el material que es fa
servir durant els entrena-
ments i la documentació de
l’entitat. Les obres les durà a
terme l’empresa José García
Excavaciones, la mateixa que
està construint al costat de la
zona d’atletisme 16 pistes de
petanca, que es preveu esti-
guin enllestides el pròxim
mes d’octubre.Els treballs,
valorats en 373.968 euros, es
van iniciar a final d’abril.  SA

l’han situat com un atleta de
Nivell Nacional en el rànquing
que estableix la Federació Espa-
nyola d’Atletisme.

en va empatar un i en va perdre
dos. Fins a l’última ronda es va
lluitar per l’ascens de categoria,
però es va perdre per la míni-
ma (2’5-1’5) davant el CA Uni-
versidad de Oviedo. “Estem
molt satisfets perquè hem
quedat per davant d’equips
més forts i veterans que el
nostre. Ha estat un èxit i un
experiència molt enriquidora
per als jugadors”, ha dit el
president, Jaume Izquierdo. La
UE Montcada jugarà aquesta
temporada a la Divisió d’Honor
del Campionat català, després de
l’ascens aconseguit enguany.

Dos equips locals lluiten per
passar a la fase final de Madrid

>> FUTBOL SALA. Copa MoviStar de les Cultures

guardó i, per equips, el CD
Montcada es va proclamar cam-
pió. Pel que fa a la Lliga, el club
també ha guanyat el títol, amb
127 punts i 92 de diferència so-
bre el segon classificat.
D’altra banda, quatre compo-
nents de l’entitat –Josep San-
tonja, Ángel Porras, Dani Mar-
tínez i Jesús García– participa-
ran del 12 a 16 d’octubre al
Campionat d’Europa, que es
farà a Alemanya. La nova tem-
porada començarà a final de
setembre amb l’objectiu de “re-
petir i millorar els resultats
d’enguany”, explica el presi-
dent, Josep Santonja. El club
intentarà organitzar aquesta tem-
porada un torneig puntuable
per al rànquing internacional, que
aplegaria prop de 600 jugadors
d’arreu del món.

El pavelló Miquel Poblet serà
l’escenari els dies 17 i 18 de se-
tembre de la fase local de la
Copa MoviStar de les Cultures,
un torneig de futbol sala que
pretén impulsar la unió entre per-
sones de diferents cultures i na-
cionalitats sota les consignes del
respecte i la solidaritat. Montca-
da ja va acollir els dies 18 i 19
de juny la fase prèvia, on van
competir 32 equips d’arreu de
Catalunya, dels quals 12 han
passat a la ronda següent.

Participació local. Entre
els conjunts que jugaran la fase
local es troben dos equips
montcadencs: Montcada Cultu-
ra, un equip format per joves
montcadencs de 18 a 24 anys
dirigits per Javier Vázquez, i
Assalam, composat per ciu-
tadans marroquins sota les
ordres de Hassan El Idrisi. El
primer  jugarà el dia 17 a les 15h

 >> L’equip Assalam està format per ciutadans d’origen marroquí

i el segon ho farà a les 13h. Si
guanyen, hauran de tornar a
competir diumenge. La fase fi-
nal tindrà lloc el 5 i el 6 de no-
vembre a Las Rozas, a Madrid.
Als equips que passin a la gran
final, l’organització els propor-
cionarà el transport i l’allotja-
ment. A més de Montcada, hi
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ha altres seus com Madrid, Se-
villa, València, Màlaga, Saragossa
i Múrcia, amb la participació glo-
bal de més de 2.200 jugadors.
La iniciativa està promoguda per
MoviStar i compta amb el su-
port de la Lliga Nacional de Fut-
bol Sala i la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies.

SALAM

JAM
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>> JOCS ESCOLARS

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

Les inscripcions a la lliga escolar
es tancaran a finals de setembre

El Consell de l’Esport Es-
colar de Montcada i Rei-
xac (CDEM), les AMPA
dels centres i l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure
(IME) han iniciat el procés
per formar els equips per
als Jocs Escolars de la tem-
porada 2005-2006. El  12
de setembre, primer dia
de l’inici de curs, els orga-
nitzadors van repartir la
butlleta d’inscripció a totes
les escoles i instituts. Els
interessats a competir en
la lliga escolar l’hauran de
dipositar en una urna ins-
tal·lada en el seu mateix
centre fins el 26 de setem-
bre. Els entrenaments co-
mençaran el 3 d’octubre.

Més equips. L’oferta
esportiva dels Jocs Escolars
és la mateixa que la de la
temporada passada. Els
més petits, fins a 6 anys, fa-
ran psicomotricitat. Els in-
fants d’educació primària
tornaran a practicar el mul-
tiesport, amb un esport di-
ferent –futbol sala, bàsquet
i handbol– cada trimestre.
Al cicle mitjà i a secundària

Els instituts Montserrat Miró i La Ferreria amplien la seva oferta i podrien incorporar-se a una lliga de futbol sala de secundària

augment de grups

CAL INCREMENTAR LA PLANTILLA DE MONITORS

Els organitzadors de la
lliga escolar continuen
buscant monitors per als
equips, ja que aquest any
la previsió és que hi hagi
més grups. La coordina-
dora de l’esport escolar,
Susana Moreno, ha expli-
cat que aquesta tempo-
rada continuen la gran
majoria dels tècnics de

l’any passat i destaca que
“és una experiència molt
maca per als monitors, la
majoria estudiants, poder
començar a exercir. Si al-
gú marxa és perquè co-
mença a treballar en algu-
na feina que li ocupa mol-
tes hores o perquè vol
continuar estudiant”. El
CDEM té actualment 27

monitors, “mentre que
quan vam començar
amb les novetats, fa dos
anys, només n’érem 11”
ha recordat Moreno. Els
interessats a ser moni-
tor dels Jocs Escolars
han de presentar el seu
currículum a les instal·la-
cions de l’IME, ubicades
a Montcada Aqua. SD

els esportistes hauran
d’escollir entre bàsquet,
futbol sala, handbol i korf-
bal –aquesta darrera
modalitat només s’ofereix
a secundària.
La coordinadora de l’es-
port escolar, Susana More-
no, ha avançat que “pro-
bablement, aquesta
temporada hi haurà més
equips benjamins per-
què l’any passat vam te-
nir molts nens a multi-
esport, encara que, tot i
les previsions, hem d’es-
perar a què acabi el pe-
ríode de matrícula per
tenir les dades defini-
tives”. El preu d’inscripció
per als alumnes de l’escola
pública és de 65 euros
anuals per a multiesport,
cicle mitjà i secundària, de
40 euros anuals per una
hora setmanal de psico-
motricitat i 80 euros anuals
per a dues hores. A l’escola
concertada, els preus de psi-
comotricitat són els ma-
teixos i la resta de modali-
tats costa 105 euros l’any.

Secundària. Un any
més, el CDEM i l’IME
s’han proposat augmentar

la participació dels alumnes
de secundària als Jocs Es-
colars. El president del
CDEM, Agustín Fuertes,
ha avançat que “les previ-
sions per a aquesta tem-
porada són fer una lliga
de futbol sala a primer i
segon d’ESO, amb
equips de joves que l’any
passat feien sisè de pri-
mària i volen continuar
amb l’esport escolar”.
Segons Fuertes, a l’IES
Montserrat Miró podrien
sortir tres equips, a l’IES La
Ribera uns altres tres i a
l’IES La Ferreria dos equips
més. El president del
CDEM ha explicat que
“hem demanat suport al
CFS Montcada i a l’AE
Can Cuiàs perquè si ens
aporten un equip cadas-
cun, en tindrem sufi-
cients per formar la lli-
ga”. Fins ara, el Montser-
rat Miró oferia només
korfbal mentre que a La
Ferreria no hi havia cap
equip. L’institut de La Ri-
bera fa dos anys que for-
ma equips per a la lliga esco-
lar.  La primera reunió de
la temporada del CDEM
es farà el 20 de setembre.

SILVIA DÍAZ

 >> Els organitzadors de la lliga escolar continuen treballant per fomentar l’esport a secundària

Comença la matrícula de les activitats
a la Zona Centre i Montcada Aqua

>> CURSOS.  Zona Centre i Montcada Aqua

L’IME ha obert el perío-
de d’inscripció a les activi-
tats esportives per a la tem-
porada 2005-2006 a la
Zona Centre (Bonavista,
s/n).
Les classes d’aeròbic infan-
til es faran els dilluns, di-
mecres i divendres en dos
horaris a escollir, o bé de
17.30 a 18.15h, o  de 18.15
a 19h. La matrícula té un
preu de 21,90 euros i la
quota mensual és d’11
euros. L’aeròbic d’adults
s’ofereix els dilluns, dime-
cres i divendres, de 19 a
20h i de 20 a 21h. El preu
de la matrícula és de 21,90
euros i la quota mensual,
de 21,20 euros.
La gimnàstica de manteni-
ment es farà en horari de

silvia díaz
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 >> Montcada Aqua ha ampliat l’oferta de cursos d’aigua

MIQUEL ALBA

matí els dilluns, dimarts,
dijous i divendres, de 9.30
a 10.30h, i en horari de tar-
da, els dimarts i dijous en
tres torns a escollir, de 16
a 17h, de 17 a 18h i de 20
a 21h. El preu de la matrí-
cula és de 21,90 euros i la
quota mensual, de 16,90
euros. Les persones majors
de 65 anys i residents a
Montcada tindran un 50%
de descompte en la matrí-
cula i en la quota de
l’aeròbic i la gimnàstica.
La tercera proposta que
presenta l’IME són balls de
saló. Els alumnes del nivell
1 faran classe els dilluns, de
22.15 a 23.45h, i els del
nivell 2, els dimarts, de
22.15 a 23.45h. El preu és
de 50 euros trimestrals. Els
interessats a cursar alguna
d’aquestes activitats s’han

d’inscriure a les instal·lacions
de l’IME, a Montcada
Aqua, de dilluns a dijous, de
9 a 13h i de 17 a 19h, i els
divendres, de 9 a 13h.

Natació a l’Aqua.
Fins al 23 de setembre es-
taran obertes les inscrip-
cions per als cursos de na-
tació que ofereix el
complex lúdic-esportiu
Montcada Aqua, tot un
ventall d’activitats per a
totes les edats i nivells, a
partir dels 6 mesos d’edat.
Aquesta temporada han
augmentat considera-
blement els grups de
cursets per a infants. En el
nivell de nadons –de 6 a
36 mesos– s’han creat 4
grups nous, el que situa
l’oferta per aquesta franja
d’edat en deu grups. En el

nivell de bressol, s’han creat
6 grups més, 4 d’iniciacio i
2 de nivell mig; en total,
n’hi haurà 18. Dels 12
grups de natació infantil,
n’hi ha 4 de nous, 3 de
perfeccionament i 1 d’ini-
ciació. En adults s’ha for-
mat un grup més de nivell
de perfeccionament i en
total hi ha 15 grups. Els
cursets seran trimestrals. El
primer trimestre comença-
rà el 3 d’octubre i finalit-
zarà el 22 de desembre. La
matrícula per als menors
de 18 anys té un preu de
31,01 euros i per als adults,
de 41,30 euros. Els interes-
sats a consultar els horaris
dels cursets i a fer la ins-
cripció s’han d’adreçar a les
instal·lacions de Montcada
Aqua (c/Tarragona, 32), de
dilluns a divendres de 9 a

14h i de 16 a 20h. Les pla-
ces són limitades, d’entre 8
i 20 persones en funció del
grup. D’altra banda, tam-
bé estan obertes les
inscripcions per a l’Escola
de Natació. Els alevins,

infantils i cadets entrenaran
els dilluns, dimecres i
divendres de 19 a 19.45h,
mentre que els prebenja-
mins i benjamins ho faran
els dimarts i dijous, en el
mateix horari.
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>> FUTBOL. Inici de lliga

L’Escola de Futbol Montcada
comença amb més de 200 jugadors

La primera temporada de
l’Escola de Futbol Mont-
cada arriba plena d’il·lu-
sions i expectatives. La ma-
jor part dels equips va co-
mençar a entrenar tot just
tornar de les vacances i, el
primer cap de setmana de
setembre, algunes cate-
gories ja van disputar
partits amistosos. La nova
entitat té pràcticament tan-
cades totes les plantilles
dels equips de futbol i
futbol sala amb què
comptarà aquesta tem-
porada, però encara hi ha
equips que poden in-
corporar jugadors, espe-
cialment els femenins i els
cadets de futbol, així com
tots els equips de futbol
sala, que són quatre: juve-
nil, cadet, infantil i aleví.

Inscripcions. Els in-
teressats es poden inscriu-
re encara als camps de
futbol de la Font Freda i
Can Sant Joan, de dilluns a
divendres, de 19 a 20.30h.
El preu de la matrícula és
de 90 euros i inclou
l’equipació i la fitxa
federativa, a més del car-
net de soci per als pares,

L’entitat comptarà amb una vintena d’equips en competició federada i comarcal

que els permet anar a veure
els partits del CD Mont-
cada i de la UE Sant Joan-
Atlètic.

200 integrants. El
president de l’EF Mont-
cada, José Hernández, ha
avançat que “actualment
comptem amb més de
200 inscrits, una xifra
que està en concor-
dància amb les expec-
tatives de matriculats
que ens vam plantejar
als orígens de l’escola”.
Segons Hernández, els
jugadors i els pares han
estat molt receptius amb
l’entitat. “Sembla que
molta gent s’ha il·lusio-
nat amb el projecte de
la nova escola de futbol
i està col·laborant bas-
tant amb nosaltres”. Des
del primer cap de setmana
del mes de setembre, tots
els equips han disputat
amistosos de pretempo-
rada, per comprovar el
nivell dels jugadors. El club
ha previst organitzar la
presentació oficial dels
equips el proper 12 d’oc-
tubre, a partir de les 10.30h.
L’acte tindrà lloc al camp
municipal de la Font
Freda.
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 >> Els patufets en un partit de pretemporada

L’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga
(PSC), el president de l’Institut Municipal d’Esports i
Lleure (IME), Juan Parra (PSC), i el president de l’Àrea
Social, Carles Guijarro (PSC), van lliurar el 21 de juliol
a la coordinadora d’Unicef  Barcelona, Nieves Prieto,
la recaptació de les activitats esportives d’estiu –1.440
euros– que aquest any tenien una finalitat solidària. Parra
va agrair als montcadencs la participació a les activitats
d’estiu i la seva contribució al programa Deporte para
el Desarrollo. Prieto va agrair a l’Ajuntament la seva
col·laboració i va recordar que “Unicef està present
a 158 països del món per garantir els drets dels
infants, un d’ells, el dret a l’oci i a l’esport”. El
lliurament a Unicef va tenir lloc en el marc de la festa
de cloenda de les activitats d’estiu, que va comptar
amb la participació de 2.500 persones a la plaça Lluís
Companys. SD

>> PRESENTACIÓ D’EQUIPS

El Grundig Mobile i el CH La Salle
Montcada, els clubs més matiners

El CFS Montcada- Grun-
dig Mobile presentarà el 17
de setembre al pavelló Mi-
quel Poblet els equips del
planter (16h), aprofitant el
primer partit a casa de l’e-
quip de Plata davant el Cor-
bera. L’entitat compta
aquesta temporada amb sis
conjunts federats –juvenil,
cadet A, cadet B, infantil, aleví
i benjamí A– i dos de for-
mació, el benjamí B i el
prebenjamí o escola. A la
mateixa jornada es presen-
taran els entrenadors dels
equips i els dos nous coordi-
nadors: José Jiménez –que
s’encarregarà del juvenil, ca-
dets i sènior B– i Francisco
Ventura, responsable de les
categories inferiors.

L’handbol, el 25.
L’afició del CH La Salle

 >> Entrenament del benjamí A del Grundig Mobile

Montcada coneixerà la
composició dels seus
equips el proper 25 de se-
tembre, també al pavelló
Miquel Poblet.
El club ha organitzat una
matinal per presentar els
conjunts de la tempora-
da 2005-2006. La jor-
nada començarà a les

Sis equips locals
a alta competició

Els equips de bàsquet que
juguen el Campionat de
Catalunya comencen la lli-
ga el cap de setmana del
17 i 18 de setembre. Al CB
Montcada, els equips sots-
21 –entrenat per Ismael
Sistrachs– i el júnior A –
amb Pili Bilbao com a tèc-
nica– són la gran aposta de
l’entitat per a aquesta tem-
porada. El cadet A –en-
trenat per Jordi Sistrachs–
també juga a preferent.
Aquest equip i el júnior A
van realitzar, a l’agost, un
stage de pretemporada a
Andorra. Els jugadors de
Sistrachs van jugar un
amistós el 3 de setembre i
els de Pili Bilbao un altre,
el 31 d’agost, davant

>> BÀSQUET. Campionat de Catalunya

l’Sfèric de Terrassa, que van
guanyar còmodament. Els
equips júnior B i cadet B
disputen aquest any el cam-
pionat B de les seves
respectives categories. Per
la seva banda, l’equip jú-
nior del CB La Salle Mont-
cada competeix  un any
més pel Campionat de
Catalunya.  L’entrenador
del júnior torna a ser Beni
López, que dirigeix un
equip de noies amb les
quals porta sis anys. El con-
junt femení va fer un stage
de pretemporada al
municipi de Gualba (Vallès
Oriental), del 8 a l’11 de
setembre, en el qual les ju-
gadores van disputar dos
partits amistosos. SD
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 >> El júnior A del Montcada contra l’Sfèric de Terrassa
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Recaptació solidària

JUVENILS DE L’ESCOLA JUGUEN

AMB EL CD MONTCADA

convocatòria

Cinc jugadors juvenils de l’EF Montcada han estat
convocats pel CD Montcada: Diego Sierra (absent a
la foto), Carlos Lorenzo, Rafael López, Christian i
Jonathan Domínguez. De fet, Sierra va ser l’autor del
gol que va permetre l’empat a l’equip de Toni Carrillo
en un amistós davant el CF Parets. SD

SILVIA DÍAZ

9.30h amb un partit que
enfrontarà als dos infantils
masculins del club. A les
10.30h jugaran els cadets,
a les 12h, els equips sè-
niors femenins, i a les 13h,
els dos sèniors masculins.
A les 11.30h tindrà lloc la
presentació dels equips
del club.

web

El portal web de la Salle,
www.chlasallemontcada.
com, ha estat reconegut
per la Federació Catala-
na d’Handbol com un
dels millors portals de
clubs d’handbol i ha apa-
regut al número de juliol
de la revista oficial de l’or-
ganisme. La notícia fa un
repàs del contigut del
portal montcadenc i en
destaca el nombre de vi-
sites. A la web de la Fe-
deració, www.fchandbol.com,
es pot consultar la publi-
cació i a la pàgina 31,
en concret, hi apareix
l’article sobre la web de
La Salle. SD
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“Montcada té un patrimoni
històric i cultural molt ric”

Montcada ha

perdut carisma i

allò tan bo que

tenen els pobles,

que tothom es

coneix

�

LAURA GRAU

�Sent nostàlgia per la
Montcada d’abans?
No. Penso que les coses canvien
i hem d’adaptar-nos als nous
temps. Montcada ha perdut ca-
risma i allò tan bo que tenen els
pobles, que tothom es coneix.
Per contra ha crescut i s’ha mo-
dernitzat. Ara ha d’afrontar l’arri-
bada d’una nova onada
d’immigració. El xoc cultural és
inevitable però s’ha de treballar
per la integració.
�Vostè va viure l’arribada
dels immigrants del sud
d’Espanya com
assistenta social a
Can Sant Joan. Hi
veu semblances?
Abandonar la teva
terra pels motius
que sigui és sempre
dolorós, però penso
que la immigració
actual és un procés
més complicat. Els
immigrants que arri-
ben ara tenen idio-
mes, costums i
creences diferents.
És normal que
s’aferrin a les seves
arrels, però han de
respectar i reco-
nèixer el país que els
acull. Em fa molta
il·lusió quan ve algun
estranger a la Fun-
dació que fa poc
que viu a Montcada demanant
informació sobre el poble. Pen-
so que aquella persona serà molt
més feliç que qualsevol altra.

Demostra que té interès i
capacitat d’adaptar-se a la seva
nova vida.
�Com recorda l’etapa de
Can Sant Joan?
Va ser un període molt enri-
quidor. Vaig descobrir un barri,
una colla de gent que se l’esti-
mava i que treballava desinte-
ressadament per millorar-lo. Em
van trencar els esquemes i, a la
vegada, em van fer veure una
altra realitat. Hi havia situacions
molt dures, però t’adonaves que
amb una petita empenta, la gent

responia i aconse-
guia tirar endavant.
�El 1978 co-
mença a militar
a CDC i es con-
verteix en la pri-
mera regidora
montcadenca de
la democràcia.
El càrrec de regi-
dora de Cultura
em va fer molta
il·lusió i alhora res-
pecte, però va du-
rar poc. Al cap de
dos mesos el go-
vern de coalició es
va trencar i CiU va
quedar a l’oposició.
Vaig renunciar al
càrrec, però en la
meva ment ja s’ha-
via començat a
gestar un projecte

cultural que, juntament amb
altres persones del poble, vam
tirar endavant: la creació d’una
fundació que s’ocupés de recu-

Una dona pionera. Ningú no diria que darrera d’una
aparença fràgil i delicada com la seva, s’amaga una dona tan
enèrgica, independent i pionera en molts aspectes. Va ser la primera
montcadenca que es va posar pantalons, la primera assistenta social
que va tenir Montcada i la primera regidora a l’Ajuntament . Viatjera
infatigable, sempre s’ha sentit atreta per altres cultures.  Alhora es
declara una fervent nacionalista catalana a la que, des de ben jove,
li han preocupat la injustícia i la falta de llibertats. Després de treballar
15 anys com assistenta social a Can Sant Joan i fundar una escola per
a nens disminuïts de Cerdanyola, Montcada i Ripollet, als anys
vuitanta va ocupar un important càrrec al departament de Benestar
Social de la Generalitat. Va ser també una de les impulsores de la
Fundació Cultural que encara presideix. Als seus 81 anys, està
estudiant anglès i participa setmanalment en un taller d’escriptura,
una altra de les seves passions.

perar i estudiar la història de
Montcada.
�Als vuitanta, se’n va a la
Generalitat a dirigir progra-
mes d’atenció social.
Van ser anys d’una gran inten-
sitat personal i professional. Per
fi sentia que estava treballant
directament pel país que estimo
i marcant camins en l’àmbit de
la gestió social. Recordo que
arribava a la feina a quarts de 9
del matí i, alguns dies, eren les
10 de la nit i encara  hi era.
�Què significa la Fundació
per a vostè?
Montcada té un patrimoni histò-
ric i cultural molt ric. En aquest
sentit, la tasca que està fent la
Fundació és única. Tenim una
documentació extraordinària.
Per exemple, conservem cente-
nars de testaments dels segles
XVI i XVII que s’han d’estudiar
i publicar. A aquestes alçades po-
dríem tenir llibres històrics de
gran solvència però ens falten
mitjans tècnics i humans. Amb
penes i treballs i gràcies al temps
lliure que alguns socis dediquen
a investigar i escriure, podem
publicar la revista Quaderns.
�Una altra faceta important
de la seva vida són els viat-
ges.
Sempre he tingut vocació de nò-
mada. Conec bona part d’Eu-
ropa i Àsia, el continent que més
m’atrau. He viatjat sola, acom-
panyada, amb cotxe propi –als
seixanta vaig anar a Holanda amb
un  Siscents– amb motxilla i dor-
mint en pensions barates, de la

El fanatisme religiós

que està quallant en

alguns països pot

fer impossible el

diàleg entre cultures

presidenta de la Fundació Cultural Montcada

manera que fos. I aquest voltar
pel món m’ha donat experiència,
cultura i, sobretot, una com-
prensió il·limitada per races, reli-
gions i costums. Viatjar t’obre la

ment i et cura de prejudicis. El que
em preocupa és el fanatisme
religiós que està quallant en alguns
països i que pot fer impossible el
diàleg entre cultures.
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