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L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, 
la Comissió de Festes i les entitats del municipi:

Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots
Agrupació Sardanista de Riudellots

AMPA de l’escola de Riudellots
AMPA de la llar d’infants

Associació de Comerciants de Riudellots
Associació de Joves RiudeLAN

Associació de Propietaris Polígon Industrial de Riu-
dellots

Associació de Vehicles Clàssics i Esportius Riudellots
Associació Espanyola contra el Càncer

Ateneu de la Dona
Casal de Jubilats i Pensionistes

Club de Petanca Riudellots
Colla Gegantera de Riudellots

Consell Parroquial
Donants de Sang

Esplai de Riudellots
Fundació Mona

Handbol Riudellots
Joves de Riudellots
Les Veus del Cric

Penya Barcelonista de Riudellots
Riu d’Art

Riudellots per la Independència
Riudeclicks

Teatrerus de Riudellots

Us desitgen 
bona Festa Major!
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Amb el suport de:

PIZZERIA 33
Properament a Riudellots de la Selva
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Benvolguts veïns i veïnes, 

En aquest any 2019, any d’eleccions municipals, i ha-
vent rebut la confiança dels veïns i veïnes de Riude-
llots, m’adreço a tots vosaltres amb motiu de la Festa 
Major.

De nou, hem ultimat tots els preparatius per gaudir 
d’un dels moments més importants de l’any: la Festa 
Major. Amb un programa molt ampli i treballat des de fa uns mesos.

Hem d’agrair especialment la tasca de la Regidoria de Festes i de la Comissió de Festes de Riu-
dellots: un munt de persones compromeses amb el municipi, sacrificant bona part del seu temps, 
perquè a Riudellots es visqui una Festa Major a gust de petits i grans.

També vull agrair de nou la generositat de l’ACEBSA per permetre ubicar en una part de les seves 
instal·lacions les fires, concerts i zona de sopars.

Esteu totes i tots convidats a gaudir de tots els actes que conformen la programació d’enguany, 
acompanyats d’amics, familiars i veïns i veïnes. Després de l’estiu, la nostra Festa Major dona una 
bona entrada a la tardor.

Molt bona Festa Major!

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa de Riudellots de la Selva

Salutació de 
l’Alcaldessa
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Benvolguts veïns i veïnes,

M’adreço a vosaltres com a regidora de Festes i Tradicions, 
una Regidoria que estreno després d’agafar el relleu del 
company Josep Maria Corominas.

La Festa Major de Riudellots arriba quan l’estiu ja està a les acaballes, però per nosaltres és un 
moment fantàstic per gaudir del poble amb la família i els amics. Enguany trobareu una oferta àmplia 
amb activitats per tots els públics: espectacles, concerts, activitats esportives, teatre i molt més. 

Volem que tothom gaudeixi d’una Festa Major segura i lliure, per això a la zona de concerts s’hi 
instal·larà un punt lila on atendran i donaran suport a totes les dones que ho necessitin.

Aquesta Festa Major em fa especial il·lusió perquè és la primera que viuré essent regidora de 
Festes, un càrrec que he estrenat recentment amb moltes ganes i alegria.

Aprofito per donar les gràcies a la Comissió de Festes i a totes les entitats del poble que s’involucren 
perquè la Festa Major sigui un èxit any rere any. 

Que tingueu tots una molt bona festa major i que gaudiu molt i participeu en les activitats que hem 
programat!

Cristina Pineda Espinosa
Regidora de Festes i Tradicions

Salutació de la
Regidora 
de Festes
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Benvolguts riudellotencs i riudellotenques,

Un any més tornem a tenir aquí la nostra Festa Major. Una festa que no seria possible sense l’ajuda 
imprescindible de tots els voluntaris i voluntàries de la Comissió de Festes, als que aprofito per 
agrair la feina feta al llarg de tot l’any, el suport incondicional del nostre Ajuntament i la participació, 
cada any més nombrosa, dels veïns i veïnes de Riudellots així com de tota la gent que ens visita.

El programa de festes que teniu a les mans és el fruit de mesos de feina, de la implicació de molts 
voluntaris i voluntàries que han dedicat moltes hores del seu temps per poder elaborar aquest 
programa i fer-lo més atractiu any rere any, incorporant gran nombre d’activitats, per aconseguir 
seguir millorant la programació.

Com cada any, s’ha creat un programa de Festa Major per a totes les edats, des dels més petits 
fins als més grans, amb la finalitat que, tots plegats, puguem gaudir de tots els actes en família i 
aconseguir allò que més ens agrada i el que és la nostra raó de ser: fer poble!

Un any més, i vist l’èxit i la bona rebuda per part dels veïns del poble de l’emplaçament de l’edició 
passada, vam demanar poder tornar a ubicar la zona de concerts i atraccions als terrenys del costat 
de l’ACEBSA. Per mitjà d’un acord a tres bandes, volem agrair als responsables de l’empresa i al 
Consistori la possibilitat de disposar de nou d’aquest espai que tan bons records ens porta.

Com a l’edició passada, també disposarem d’una carpa de grans dimensions on podrem gaudir 
tranquil·lament i amb tota la seguretat dels concerts sense haver de patir pel mal temps.

Esperem que aquests dies de Festa Major serveixin per agafar forces i embranzida per a la resta de l’any.

Des de la Comissió de Festes volem seguir millorant, i com hem fet sempre ho fem des de l’escolta 
activa de tots els veïns i veïnes de Riudellots, així que si teniu ganes de col·laborar, hi ha quelcom 
que no us fa el pes, teniu alguna idea i voleu aportar el vostre granet de sorra, us esperem amb els 
braços oberts. No us ho penseu i contacteu amb nosaltres a: comissiodefestes@riudellots.cat 

Esperem que sentiu i viviu la nostra Festa Major tant i com la sentim, l’estimem i la vivim nosaltres!
Molt bona Festa Major a totes i a tots!

Dídac Gómez Novillo
President Comissió de Festes de Riudellots de la Selva

Salutació del 
President de 
la Comissió de 
Festes de Riudellots
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HOME - DONA - NENS
Tractaments de keratina, permanents i coloració
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Programa de la 
Festa Major 2019
Del 21 al 29 de setembre

DISSABTE, 21 DE SETEMBRE

A les 9 h, a la plaça de l’Ajuntament
XVII Caminada Popular.
Aquesta activitat està inclosa en el marc de la Setmana de la Mobilitat  
Sostenible i Segura. S’oferirà un esmorzar per a tots els participants.
Es rifarà un calçat esportiu.
Inscripcions a les oficines municipals fins al dia 19 de setembre.
Preu: 1€

A partir de les 9 h, a les pistes de petanca 
X Campionat social de petanca de Festa Major 2019.

De 9.30h a 20h, al pavelló municipal 
I Torneig d’Handbol Femení de Festa Major.
Hi haurà programes a part.

A les 20 h, a la Sala d’Actes
Teatre a càrrec dels Teatrerus de Riudellots: El noi de cal Pelut i xafarderies, 
una obra de Nando Massaneda. 
Preu: 5€ anticipada i 7€ a taquilla
Les localitats són limitades.
No es permetrà l’entrada un cop iniciat l’espectacle.
L’adquisició d’entrades per al teatre es podrà fer anticipadament fins al 20 de 
setembre a la Casa de Cultura, al matí, de dilluns a dijous, de 10 a 13 h, i a 
la tarda, de dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h. També es podran comprar 
les entrades el mateix dia de l’acte, mitja hora abans, a taquilla fins a omplir 
l’aforament màxim.

DIUMENGE, 22 DE SETEMBRE

A les 9 h, a la plaça de l’Ajuntament
XIV Bicicletada Popular Poli-Poble (del poble al polígon).
Aquesta activitat està inclosa en el marc de la Setmana de la Mobilitat  
Sostenible i Segura.
Sortida de la plaça de l’Ajuntament. Es farà una passejada del poble al polígon 
industrial que acabarà al parc del Sector Ponent, on s’esmorzarà.
Es rifarà una bicicleta entre tots els participants que hagin fet la inscripció prèviament.
Inscripcions a les oficines municipals fins al dia 20 de setembre.
Preu: 1€
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EXCAVACIONS - ENDERROCS - TRANSPORTS
CONTENIDORS - ANIVELLACIONS

TREBALLS AGRÍCOLES - DESBROSSAMENTS
GESTOR DE RESIDUS NÚM E-733.00

Polígon Industrial de Girona
Avda. Mas Pins, 49-51
17457 Riudellots de la Selva (Girona)

Tel. i Fax 972 478 077
Mòbil 630 949 070

info@alberttulsa.com

www.noguerapastissers.cat
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A les 18 h, a la Sala d’Actes
Teatre a càrrec dels Teatrerus de Riudellots: El noi de cal Pelut i 
xafarderies, una obra de Nando Massaneda.
Preu: 5€ anticipada i 7€ a taquilla.

Les localitats són limitades.
No es permetrà l’entrada un cop iniciat l’espectacle.

L’adquisició d’entrades per al teatre es podrà fer anticipadament fins al 20 de 
setembre a la Casa de Cultura, al matí, de dilluns a dijous, de 10 a 13 h, i a la 
tarda, de dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h. També es podran comprar 
les entrades el mateix dia de l’acte, mitja hora abans, a taquilla fins a 
omplir l’aforament màxim.

DIMECRES, 25 DE SETEMBRE

A les 17 h, al pavelló municipal
Concert a càrrec de l’orquestra Maravella.

A les 18.15 h,
Berenar organitzat pel Casal de Jubilats de Riudellots.

A les 19.15 h,
Ball a càrrec de la mateixa orquestra.

Hi haurà programes a part.

DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE

A les 18 h, a la Sala d’Actes 
Espectacle infantil: Per terra de dracs, a càrrec de Pep López.

A les 19.30 h, al Casal de Jubilats
Vernissatge de l’exposició: “20 anys de bonsais”, a càrrec de 
Francesc Coll Bofill.

A les 20 h, 
Repicament de campanes.

A continuació, a la plaça de l’Ajuntament
Entrega de premis als estudiants de batxillerat i cicles formatius i de les  
entrades als premiats en la campanya “Anem al teatre!”, de l’Associació 
de Comerciants de Riudellots.
Les entrades seran per a la sortida de teatre a Barcelona del dia 22 de 
novembre. L’obra que es representarà serà: 
El Pare de la núvia, una comèdia de Joel Joan i Hèctor Claramunt interpre-
tada per Joan Pera.
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www.cimencat.com

C/ Sant Jordi 4 i 6
Riudellots de la Selva (Girona)
Tel. 972 47 70 80

Mòbil 610 45 93 62
irsa@irsa.cat
www.irsa.cat
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Seguidament,
Pregó de Festa Major, a càrrec de Jair Domínguez, periodista, guionista, 
escriptor i músic. Ha treballat i treballa, entre altres, en programes com 
Polònia, Crackòvia, Buenafuente, Minòria Absoluta i Està passant.

A partir de les 21 h
Sopar a barraques amb furgoteques.

A les 22 h, al pavelló municipal
Teatre: El comediant, a càrrec de Marcel Tomàs & Cascai Teatre.
El comediant, l’últim espectacle de Marcel Tomàs-clown, mim, actor 
polifacètic, showman, cantant i pillastre-és, com ell mateix, un fantàstic 
totum revolutum, un ingeniós i divertidíssim espectacle. Estrenat a 
Temporada Alta 2017, ha fet gira per tot Catalunya amb una gran acollida 
per part del públic i la crítica, també ha fet temporada al Paral·lel de 
Barcelona a la Sala Barts, i s’ha passejat per teatres de Madrid, Sevilla, 
Saragossa, València i les Balears.
Preu: 10€ anticipada i 15€ a taquilla.

Les localitats són limitades.
No es permetrà l’entrada un cop iniciat l’espectacle.

L’adquisició d’entrades per al teatre es podrà fer anticipadament fins al 
27 de setembre a la Casa de Cultura, al matí, de dilluns a dijous, de 10 
a 13 h, i a la tarda, de dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h. També es 
podran comprar les entrades el mateix dia de l’acte, mitja hora abans, a 
taquilla fins a omplir l’aforament màxim.

A partir de les 12 de la nit, a la zona de concerts 
Primera Nit Jove amb: 

 Doctor Prats
 Overdose Band
 Lo Puto Cat

A la zona de concerts hi haurà la paradeta del Punt lila, punt de prevenció 
i atenció a la dona.

DISSABTE, 28 DE SETEMBRE 

De 10 a 14 h, a la plaça de l´Ajuntament
XII Mercat de la Puça.
Podeu fer la inscripció enviant un correu electrònic a: 
Per a més informació podeu dirigir-vos a l’Espai Jove, de 16 a 20h, o al 
telèfon 972 011 633.

espai.jove@riudellots.cat 
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Els desitgem que
disfrutin de la
Festa Major!
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De 10 a 12 h, a la plaça de l´Ajuntament
Dibuix al carrer organitzat per Riud’Art.

De 10 a 13 h i de 18 a 20 h, al Casal de Jubilats
Exposició: “20 anys de bonsais”, a càrrec de Francesc Coll Bofill.

A les 12 h, a l’espai lúdic La Pista
Espectacle infantil The Flamingos, a càrrec de la companyia Los Herrerita.
És un espectacle de circ per a tota la família on els malabars, l’humor i els 
monocicles són les eines dels artistes per ficar-se el públic a la butxaca.

A les 17 h, a l’espai lúdic La Pista
II Trobada Castellera amb els Castellers de les Gavarres, Nyerros de la 
Plana i Picapolls de Gavarresa. 

A les 19 h, a la plaça de l´Ajuntament
Havaneres amb el grup Terra Endins.

A la mitja part,
Cremat per a tots els assistents.

A les 21 h, a l’església
Missa anticipada.

A partir de les 21 h,
Sopar a barraques amb furgoteques.

A partir de les 22.30 h, a la zona de concerts 
Segona nit jove amb: 
 
 David Busquets, cantant i compositor de Riudellots.
 Celtas Cortos
 Diversiones
 Animal DJ

A la zona de concerts hi haurà la paradeta del Punt lila, punt de prevenció 
i atenció a la dona.

DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE

De 9 a 12 h i de 18 a 19.30 h, pel poble
La delegació de l’AECC de Riudellots farà una col·lecta a favor de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer.

A les 11 h, a l’església
Ofici amb acompanyament de la coral de Riudellots Les Veus del Cric 
i amb l’assistència de la pubilla i l’hereu 2018.
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EL SERVEI DE BAR DE LA ZONA DE BARRAQUES 
SERÀ A CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE FESTES.

La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar aquest 
programa d’actes si causes imprevistes hi obliguessin.

Per a més informació a: www.riudellots.cat

Amb el suport deOrganitza

Seguidament a l’església
Concert a càrrec de La Principal de la Bisbal.

A les 12 h, a la Sala d’Actes
Espectacle Infantil Màgia amb majúscules, a càrrec del Mag 
Josep Lluís Vilarasau.   
  
De 12 a 14 h i de 17 a 19 h, al Casal de Jubilats
Exposició: “20 anys de bonsais”, a càrrec de Francesc Coll Bofill.

A les 16.30 h, a la plaça de l´Ajuntament
Audició de sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Girona.

A les 18 h, a la zona de concerts
Concert amb el grup Pot Petit i Melmelada Band.

A les 18.30 h, al pavelló municipal
Concert a càrrec de La Principal de la Bisbal.
A continuació, elecció de la pubilla i l’hereu 2019.
Seguidament, ball amb la mateixa orquestra.

A les 20 h, a la zona de barraques
Sopar de fi de Festa Major amb l’actuació del grup de rumba 
Pelat i Pelut. 

A les 21.30 h
V Espectacle Pirotècnic de Festa Major, a càrrec de la Pirotècnia Es-
talella, de Viladecans.
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Marina Cobos Carbó
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Diuen que soc senzilla, honesta, riallera, 
fidel, sensible i tranquil·la.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El blau.
3. El que més t’apassiona? Ballar, descobrir nous llocs.
4. Què fas per divertir-te? Estar amb els amics, anar a la platja.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Seria la Greta 
Thunberg, una jove ecologista, perquè té molt coneixement sobre el canvi climàtic i 
molt bona oratòria.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Convidaria una persona que ha viscut, viatjat i 
disfrutat molt de la vida.

Sara Alarcón Llamas
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Molt divertida, riallera, ordenada, 
perfeccionista i independent.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El rosa. 
3. El que més t’apassiona? Ballar i conèixer.
4. Què fas per divertir-te? Organitzar sortides amb amics i amigues.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Michael Jackson, 
per tenir el seu talent ballant.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? En José Luis Parise, un 
psicoanalista, ja que crec que tindríem una conversa interessant i aprendria molt d’ell.
7. Què li cuinaries? Li faria una fideuà.
8. Què et fa riure? Moltes coses, de fet, sempre estic rient.
9. Què et fa plorar? Les males notícies.
10. Quina és la teva feina ideal? Ser una gran mestra d’educació primària.
11. Quin  ha  estat  el  teu  millor  cap  de  setmana d’aquest any? Quan vaig estar a Empuriabrava amb una 
de les meves millors amigues.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Un ganivet, un encenedor i una canya de pescar.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? En un lloc on hi hagués platja i fes calor.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? Viatjant per tot el món.
15. En  quin  moment  de  la  història  t’hauria  agradat  viure  i  per  què? A l’Antiga Grècia perquè hauria 
conegut aquesta civilització que tant he estudiat.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? La pizza de pernil dolç i formatge.
17.Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor 
secundari? En Will Smith.
18. El  teu grup de música preferit? En tinc molts, de preferits, però prefereixo escoltar solistes. La meva 
preferida és Beyoncé.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Pinterest. És una app on pots trobar molta varietat de coses, 
tant per descobrir com per crear.
20. Què  és  el  que  t’agrada  del  poble?  I  el  que  no  t’agrada  tant?  La tranquil·litat que hi ha. Els pocs 
esdeveniments que es fan per als joves.

Candidatures a Pubilla i Hereu 2019
* Les persones que vulguin participar en la votació per a l’elecció de la pubilla i hereu 2019 podran 
emetre el seu vot a l’urna que hi haurà els dies 23, 24, 25 i 26 de setembre, a la Casa de Cultura en horari 
de 10 a 13 h i de 16.30 a 20 h i a l’Espai Jove en horari de 16 a 20 h. També es podrà votar a la barraca 
de la Comissió de Festes les nits del 27 i 28 de setembre fins les 12 de la nit.

Per conèixer millor les candidates i els candidats 2019 els hem proposat un qüestionari de preguntes ràpides:
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Mireia Gracia Saus

1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Ells em diuen que soc una persona 
sensible, molt perfeccionista, organitzada, metòdica, exigent amb mi mateixa, patidora, 
molt amiga dels seus amics i familiar. 
2.Quin  color  descriu  millor  la  teva  personalitat? M’encanta el color groc perquè em 
transmet molta energia.
3. El que més  t’apassiona? M’encanta ballar, quedar amb els meus amics i amigues. 
M’agrada cuidar i estimar la gent del meu entorn.
4. Què  fas  per  divertir-te? Per divertir-me, sempre que puc, quedo amb les meves 
amigues, anem a prendre alguna cosa o al cinema i també m’agrada anar a veure el Bàsquet Girona. Soc 
fanàtica de l’esport. 
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Ara mateix no sabria dir cap persona 
en concret, però potser alguna persona o grup de persones que hagin aportat alguna cosa en positiu o que 
ajudin a millorar el món.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Convidaria a sopar una de les meves millors 
amigues, la Cristina Salvans. 
7. Què li cuinaries? Li cuinaria el meu plat preferit, espaguetis a la carbonara.
8. Què et fa riure? Ric fàcilment amb els acudits i quan amb la colla revivim anècdotes úniques i divertides.
9. Què et fa plorar? No ho puc evitar, però soc una persona molt sensible i quasi tot m’emociona i em fa 
plorar, però principalment reacciono molt davant les injustícies.
10. Quina és la teva feina ideal? La meva feina ideal seria alguna que estigui dins de l’àmbit de l’educació. 
Ensenyar, educar i estimar la mainada m’agrada molt.
11.Quin  ha  estat  el  teu  millor  cap  de  setmana  d’aquest  any? El millor cap de setmana d’aquest any, 
va ser al maig, quan vaig celebrar la meva festa d’aniversari. Celebrar els 18 anys amb les persones més 
importants i especials del dia a dia no té preu. Gràcies a tots!
12. Què t’emportaries a una illa deserta? M’emportaria una guitarra, una llibreta i un bolígraf per escriure 
totes les meves aventures i molt de menjar.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Seria a Amsterdam. És un lloc que sempre m’ha 
cridat l’atenció.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? Bona part dels diners me’ls guardaria i l’altra 
part els utilitzaria per fer molts i molts de viatges per conèixer noves cultures i formes de viure. 

7. Què  li cuinaries? Li cuinaria unes tallarines xineses saltades amb carn i una mica de salsa de soja per 
donar gust. O també una truita. :)
8. Què et fa riure? Qualsevol pel·lícula de comèdia protagonitzada per l’Adam Sandler.
9. Què et fa plorar? Les injustícies. 
10. Quina és la teva feina ideal? Una feina per millorar el benestar de la gent i amb la qual em senti realitzada.
11.Quin  ha  estat  el  teu  millor  cap  de  setmana  d’aquest  any? Qualsevol cap de setmana que hagi estat 
amb la gent que estimo disfrutant al màxim del temps.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Una navalla, una ràdio i un llibre.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Gold Coast, Austràlia.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? En ajudar els meus pares i en viatjar.
15. En  quin  moment  de  la  història  t’hauria  agradat  viure  i  per  què? En els anys 60, quan les dones es 
van començar a manifestar per la igualtat.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Amanida de pasta freda.
17.Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor 
secundari? Zendaya Maree Stoermer Coleman.
18. El teu grup de música preferit? No tinc un grup de música ni un cantant preferit, però si hagués d’escollir 
escolliria Khalid.
19. Una  app  que  creus  que  hem  de  conèixer? Couchsurfing, és una app per viatjar on pots aconseguir 
hostatge a casa d’una persona local del país que hagis viatjat.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que més m’agrada del poble és la seva 
tranquil·litat i el que menys els horaris dels mitjans de transport públic. 
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Anna Gómez Collado
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Simpàtica, introvertida amb la 
gent que no em coneix i extrovertida amb els meus amics i amigues.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El blau.
3. El que més t’apassiona? El que més m’apassiona és jugar a handbol.
4. Què fas per divertir-te? Sortir amb els amics i les amigues. 
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Seria 
la Laura González, una jugadora professional d’handbol, per tal de veure i 
viure com és ser una jugadora professional.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria?  L’Emma Watson.
7. Què li cuinaries? Un plat mexicà. 
8. Què et fa riure? Els bons acudits.
9. Què et fa plorar? La ceba.
10. Quina és la teva feina ideal? La meva feina ideal seria una amb la qual aconseguís ajudar els altres i 
acabar amb algunes de les moltes injustícies que hi ha actualment.
11. Quin  ha  estat  el  teu  millor  cap  de  setmana  d’aquest  any? El cap de setmana després de la selectivitat.
12. Què t’emportaries a una illa deserta?  M’emportaria un àlbum ple de fotos, un ganivet i una llibreta.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Si fos només per una etapa de la meva vida 
viuria a Itàlia, però si hi hagués de viure tota la vida em quedo amb Catalunya.
14. Si haguessis guanyat  la  loteria, en què t’ho estaries gastant?   En viatjar per tot el món per tal de 
conèixer noves cultures i diferents maneres de viure i veure la vida.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? M’hauria agradat viure en el moment 
abans que es cremés la biblioteca d’Alexandria, per poder llegir i descobrir algunes de les moltes coses 
que es van perdre.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? La truita de patates.
17.Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? La meva germana.
18. El teu grup de música preferit? Imagine Dragons.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Spotify, ja que et permet escoltar la música que t’agrada 
en qualsevol moment.
20. Què és el que t’agrada del poble?  I el que no t’agrada tant? El que més m’agrada del poble és la 
tranquil·litat que hi ha i la bona situació que tenim. Però hi ha molt poques activitats per als joves i 
també falla el transport públic, sobretot l’autobús, ja que tenim una franja horària molt limitada si volem 
anar als pobles que ens envolten.

15. En  quin  moment  de  la  història  t’hauria  agradat  viure  i  per  què? Al passat, perquè el meu avi ens 
explica historietes breus i curioses viscudes. M’hauria agradat veure’l en un passat! Segurament aprendria 
moltes coses, ja que en poc temps tot ha canviat força ràpid.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? L’entrepà de truita.
17. Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor 
secundari? En Joel Joan, de Plats Bruts. Toca tots els gèneres i crec que podria ser divertit i enriquidor. 
18. El teu grup de música preferit? N’hi ha dos que per mi són importants i que escolto contínuament: Doctor 
Prats i Itaca Band.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Infojobs, és fàcil i útil.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant?  M’agrada el meu poble perquè és molt petit 
i la gent de sempre ens coneixem tots. A més a més, és un poble molt tranquil, acollidor i amb zones verdes 
per poder passejar.
El que no m’agrada tant del meu poble és la poca disponibilitat d’horaris del transport públic i la pudor que 
deixen anar les indústries càrnies. 
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Arantxa Magdaleno Gascón
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? La meva millor amiga em 
descriuria com una persona molt agradable, simpàtica, carinyosa i amb ganes 
d’ajudar sempre els altres.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El color que millor descriu la 
meva personalitat és el lila, perquè és un color bastant viu, però a la vegada 
fosc. I s’assembla a la meva personalitat, ja que és molt oberta, però amb els 
meus moments més reservats. 
3. El que més t’apassiona? El que més m’apassiona és ajudar la gent del meu voltant en tot el que puc i 
si soc capaç de treure’ls-hi un somriure, encara m’agrada més.
4. Què fas per divertir-te? Per divertir-me faig teatre i vaig a fer el cafè amb els meus amics, ja que són 
bons moments per desconnectar i divertir-me.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series  i per què? Si hagués de ser una altra 
persona per un dia seria la meva mare. Ja que és una persona a qui admiro molt i per a mi és un 
exemple de superació. Per tant, m’agradaria ser ella per veure com viu la vida amb la seva experiència. 
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Si pogués convidar qualsevol persona a 
sopar, convidaria un familiar que hagi mort, per tornar-lo a veure i perquè m’expliqués com és la vida 
després de la mort i si de veritat existeix.
7. Què li cuinaries? Li cuinaria algun tipus de pasta amb salsa carbonara, ja que és el meu plat preferit 
i em queda bé. 
8. Què et fa riure? Em fan riure els acudits dolents i els meus amics quan me’ls expliquen.
9. Què et fa plorar? Em fan plorar les injustícies que hi ha actualment al nostre món i sobretot les que 
no s’hi fa la justícia que s’hi hauria de fer. 
10. Quina és  la teva feina ideal? La meva feina ideal és treballar de psicòloga en un centre on pugui 
ajudar a qui més ho necessiti. 
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El millor cap de setmana d’aquest any ha 
estat aquell en què vaig anar a passejar pel costat de la platja amb la meva mare i el meu germà. Aquella 
pau interior que vaig sentir va ser del millor d’aquest any. 
12. Què t’emportaries a una illa deserta? A una illa deserta m’emportaria menjar i aigua per sobreviure, 
i un coixí per estar còmoda i poder relaxar-me. 
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Si pogués viure a qualsevol lloc del món viuria 
a la Xina, ja que allà tenen molts avenços i m’agradaria veure com és allà la vida i l’ambient de treball i 
l’ambient en què viuen. 
14. Si haguessis guanyat  la  loteria, en què  t’ho estaries gastant? Si hagués guanyat la loteria primer 
m’estaria comprant un cotxe d’alta gama i després aniria a una associació per donar-ne una part per 
ajudar els més necessitats.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? M’hauria agradat viure l’època dels 
60 i 70 per haver anat a concerts de la música d’aquella època, ja que m’encanta. 
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? El meu menjar per emportar preferit és l’amanida de 
pasta, perquè no es refreda, al contrari, freda és quan més bona és, i perquè és pràctic. 
17. Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? L’actor secundari 
de la pel·lícula on jo fos la protagonista m’agradaria que fos una persona totalment diferent a mi, per així 
aprendre de les nostres diferències i aprendre a complementar-nos, tot i no tenir gaires semblances.
18. El  teu  grup  de  música  preferit? Jo tinc dos grups de música preferits: el primer es Mago de Oz, 
perquè les seves cançons em porten molts records i el tipus de música m’encanta, i l’altre és El Canto del 
Loco, perquè em sento molt identificada amb les seves cançons i em recorden la meva infància. 
19. Una app que creus que hem de conèixer? Una app que a mi em va de maravella és l’anomenada 
Flo. És una aplicació que t’avisa quan t’ha de baixar la menstruació, els símptomes que pots tenir en les 
dates properes i la probabilitat de quedar-te embarassada segons el moment del cicle en què estiguis. 
Per a les noies una mica despistades com jo, em sembla súper útil. 
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que més m’agrada de Riudellots és 
l’ambient familiar que s’hi respira i la tranquil·litat que hi ha.
I el que no m’agrada tant és els pocs horaris de bus que tenim i que no tenim bus nocturn per exemple 
a l’estiu. 
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Sandra Nierga Planas
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Segons les meves amigues, 
soc entretinguda i divertida.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? La meva mare diu que el color 
que em descriu més és el blau turquesa, però jo penso que em descriu més 
bé el color groc.
3. El que més t’apassiona? Jugar a l’handbol i passar nits al costat dels meus 
amics.
4. Què fas per divertir-te? M’agrada ensenyar coses al meu gos, com per exemple, a obrir la porta.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? El guionista de la sèrie Pretty 
little liars per saber qui és A.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Convidaria la Roser Carles, que va ser la 
meva professora de l’institut.
7. Què li cuinaries? Cigrons.
8. Què et fa riure? Mirar l’Instagram de @perqueno8.
9. Què et fa plorar? Que els altres plorin.
10. Quina és  la teva feina  ideal? Manager de Kontrovèrsia, un grup de música format per uns amics 
meus. Crec que tenen un gran futur i m’agradaria formar-ne part. 

Alba Masferrer Bosacoma
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Alegre, senzilla i happyflower, 
sobretot això últim.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El verd.
3. El que més t’apassiona? Perdre’m per la muntanya i acabar trobant llocs 
molt bonics.
4. Què fas per divertir-te? Sortir de festa i fer acampades amb els meus amics.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Un 
membre de l’àrea 51, per saber què hi passa allà dins. 
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? La meva iaia.
7. Què li cuinaries? Deixaria que cuinés ella perquè segur que ho faria molt millor.
8. Què et fa riure? Qualsevol cosa que digui la Sandra Nierga, és tot un xou.
9. Què et fa plorar? Moltes pel·lícules, moltes cançons i que hi hagi llenties per dinar.
10. Quina és la teva feina ideal? La veritat és que encara no l’he descobert.
11.Quin  ha  estat  el  teu  millor  cap  de  setmana  d’aquest  any? El que vam passar amb les meves 
amigues quan estàvem a Menorca per Sant Joan.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Els meus amics i una guitarra.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Hawaii. 
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? Una bona part els hagués donat als més 
necessitats, i amb l’altra part pagaria un apartament a la platja per a la meva mare, un viatge en moto 
per la ruta 66 al meu pare i molts viatges arreu del món per a mi i la meva germana.
15. En  quin  moment  de  la  història  t’hauria  agradat  viure  i  per  què? Tot i que m’agrada l’època en 
què visc, m’agradaria veure si seria capaç de viure a la prehistòria, lluitant per la supervivència. 
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? La pizza.
17.Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor 
secundari? L’Úrsula Corberó.
18. El teu grup de música preferit? Kontrovèrisa, un grup de joves amb molt de talent. Heu d’escoltar la 
seva cançó “Allibera’t”, és brutal.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Google Maps, perfecte per a la gent amb poca orientació 
com jo. 
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que més m’agrada és el fet que és un 
poble molt familiar i coneixes gairebé tothom qui et trobes pel carrer. El que no m’agrada és que es 
matin tants porcs cada dia.
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11.Quin  ha  estat  el  teu  millor  cap  de  setmana  d’aquest  any? Al Festifuets, on el meu grup de música 
va poder actuar per primera vegada. Va ser un èxit! 
12. Què t’emportaries a una illa deserta? La dessuadora de Portillo Piscines i molt de menjar. 
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A la barraca de l’Eva. Allà hem passat molts 
bons moments amb els meus amics i crec que seria un lloc bonic per viure-hi.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? En l’entrada al Bioritme, en un portàtil, 
en el curs de monitors i en molts viatges amb els meus amics.
15. En  quin  moment  de  la  història  t’hauria  agradat  viure  i  per  què? En un passat on no existia el 
canvi climàtic.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Les amanides del Mercadona.
17.Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? En Joan Castañé 
Casadevall.
18. El teu grup de música preferit? Sinfleki. 
19. Una app que creus que hem de conèixer? Imaginbank. Amb aquesta app pots passar diners a un 
altre amic fent un sol clic, increïble!
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? M’agrada que hi hagi estació de tren, cosa 
que Cassà no té. No m’agrada que el bus per anar a Cassà costi 2,60 euros. És molt car.

Sandra Portillo Robledillo 
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Alegre i espavilada.
2. Quin color descriu millor  la  teva personalitat? Taronja, com la flama que 
surt d’un llumí.
3. El que més t’apassiona? Jugar a handbol i sortir molt de festa.
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb la meva colla, amb ells i elles tinc xou 
i diversió assegurats.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? La 
Sandra Nierga, per poder saber què passa pel seu cap en cada moment.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? En Jordi Molina.
7. Què li cuinaries? Li portaria moltes hamburgueses d’1 € del Mc Donalds perquè pugui superar el seu 
rècord.
8. Què et fa riure? El riure de la meva amiga Alba Masferrer, inigualable.
9. Què et fa plorar? Ploro amb molta facilitat per qualsevol xurrada.
10. Quina és  la  teva  feina  ideal? No n’hi ha una en concret, però sí que ha d’estar relacionada amb 
infants o amb gent en general. Alguna feina on pugui xerrar i interactuar amb persones.
11. Quin  ha  estat  el  teu  millor  cap  de  setmana  d’aquest  any? El millor d’aquest any ha sigut el viatge 
que hem fet a Menorca amb la meva colla per celebrar que hem acabat el batxillerat.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Persones amb qui poder xerrar, encenedors i no gaire res més.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Austràlia.
14. Si  haguessis  guanyat  la  loteria,  en  què  t’ho  estaries  gastant?   Viatjar, viatjar i viatjar, i fer algun 
voluntariat.
15. En quin  moment  de  la  història  t’hauria  agradat  viure  i  per  què? Als anys 80, perquè m’hagués 
agradat créixer en una societat que no estigués envoltada de tecnologia.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Carn arrebossada de la mama, tot i que sempre se’m 
vessa l’ampolla d’aigua que porto i es queda xopa. Boníssima igualment.
17. Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor 
secundari? Úrsula Corberó.
18. El teu grup de música preferit? Kontrovèrsia.
19. Una app que creus que hem de conèixer? ImaginBank, brutal per fer transferències en un obrir i 
tancar d’ulls, fins i tot tan sols d’1 €.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant?  M’encanta que sigui acollidor i tothom es 
conegui amb tothom. El que no m’agrada gaire són les condicions en què es troba el pavelló.
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Estel Puig Bosch 
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Curiosa, somiadora, sincera, 
simpàtica, sociable i responsable.
2. Quin color descriu millor  la  teva personalitat? El color que em descriuria 
millor és el vermell.
3. El  que  més  t’apassiona? El que més m’apassiona és la dansa, l’handbol, 
viatjar i conèixer món.
4. Què fas per divertir-te? Per divertir-me acostumo a quedar i sortir amb els 
amics, com també passar estones amb la família, escoltar música i seguir sèries d’acció.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series  i per què? Seria l’Ed Sheeran, el meu 
cantant preferit, per poder saber que es sent actuant davant de milers de persones a qui els agraden 
les teves cançons.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Convidaria una persona que hagués fet 
un descobriment important en l’àmbit de la salut i així poder conèixer la seva experiència.
7. Què li cuinaries? Li cuinaria un plat típic que ens agrada a casa nostra, que és arròs a la cassola.
8. Què et fa riure? Em fan riure moltes coses. Soc molt riallera.
9. Què et fa plorar? Em fan plorar les pel·lícules dramàtiques i tristes, i també les situacions difícils.
10. Quina és la teva feina ideal? La meva feina ideal és ser infermera, perquè m’agrada ajudar la gent i 
tot el que està relacionat amb la sanitat. 
11.Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? La majoria han sigut molt bons, però podria 
destacar el cap de setmana de Sant Joan a Menorca amb les meves amigues.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? M’emportaria un equip de supervivència i els meus amics per 
tenir una molt bona companyia.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Al llarg de la meva vida m’agradaria poder 
viatjar a diferents llocs del món, però la zona on definitivament em quedaria a viure és a Catalunya, ja 
que m’encanta la seva gastronomia, el clima i la seva situació.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? La meitat dels diners me’ls guardaria per 
assegurar un futur millor, i l’altre meitat els gastaria en viatjar i descobrir món.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Haver nascut uns quants anys abans, 
quan no hi havia tanta tecnologia i la gent es passava el dia jugant al carrer amb els seus amics.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? El meu plat típic per emportar de tota la vida és un bon 
plat de pasta.
17. Si  fossis  la  protagonista  d’una  pel·lícula,  qui  t’agradaria  que  fos  l’actor secundari? En Leonardo 
DiCaprio, ja que penso que és un gran actor.
18. El teu grup de música preferit? No tinc cap grup de música preferit, ja que escolto molta varietat de 
cançons, però un grup que m’agrada molt és Buhos.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Spotify, perquè pots escoltar música a totes hores.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? 
El que més m’agrada d’aquest poble és la tranquil·litat que es respira i la seva situació, ja que és molt 
pròxim a Girona. A més, al ser un poble petit ens coneixem molt bé els uns als altres.
El que no m’agrada tant és la combinació d’horaris de bus, perquè són molt concrets i reduïts.

Alba Sais i Ayerbe
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Diria que soc una persona 
graciosa i divertida, sol dir-m’ho, i una cosa que m’agrada molt: que soc 
atrevida, m’agrada arriscar-me.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El taronja, ja que és un color 
entre el groc i el vermell, i per a mi el vermell significa que la persona és 
potent i atrevida, però també tinc molta paciència o almenys ho intento, igual 
que intento mantenir la calma davant els problemes.
3. El  que  més  t’apassiona? Aprendre idiomes. M’agrada la musicalitat que tenen i sobretot l’anglès, 
m’agradaria dedicar-me a alguna cosa relacionada amb aquest món.
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4. Què fas per divertir-te? Fer riure els altres i fer el boig. És una cosa que em diverteix, inclús ric de mi mateixa, 
imagina’t! I passar amb els meus amics tardes des de passejar a anar de festa.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series  i per què? La Miley Cyrus. M’agrada molt la 
manera com viu (no pels diners) i pensa, ella viu en llibertat i li és igual el que li diguin.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? En Harry Styles, forma part del grup de música 
One Direction.
7. Què li cuinaries? La veritat és que alguna cosa fàcil perquè el que és cuinar no en sé gaire, el que sí que li 
podria fer serien les postres, un pastís!
8. Què et fa riure? Buf! Moltíssimes coses... les coses que m’expliquen els meus amics i família, amb ells ric 
molt.
9. Què et fa plorar? També moltes i moltes coses, des de petita que soc molt sensible i a la mínima ja ploro. 
Des de pel·lícules a injustícies cap a qualsevol ésser viu.
10. Quina és  la teva feina  ideal? La veritat és que alguna en què m’hagi de moure o simplement que sigui 
treball pràctic. No m’agradaria estar asseguda en un despatx amb un ordinador; m’estressaria. Pastissera és 
una opció.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Un cap de setmana en una festa d’aniversari 
en el qual vaig estar desperta la nit de dissabte a diumenge. Mai ho havia fet i la veritat és que va ser una 
experiència molt divertida amb els meus amics.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? La meva mare, amb ella segur que no m’avorriria!
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Malta. És un lloc molt i molt bonic, molt calmat, 
petit i amb platges paradisíaques.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? La veritat és que de tants diners no sabria què 
fer-ne. Per tant, una part la donaria a qui ho necessités i una altra me la quedaria amb la meva família.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? M’agrada bastant el moment de la història 
en què estic, la veritat. Però si hagués de triar-ne algun potser seria l’època dels anys 70-80, sobretot per la 
música i la revolució social que es va començar a iniciar, l’època hippy...
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Arròs amb tonyina i olives.
17. Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? En Jordi Banacolocha. 
Va sortir a Plats Bruts interpretant el pare d’un personatge principal i em feia la mateixa gràcia que el fill; un 
actoràs com pocs n’hi ha.
18. El teu grup de música preferit? One Direction, grup de pop anglès que ha marcat la meva adolescència.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Tik tok. Penso que encara que sigui una aplicació que trobem al 
mòbil manté les persones en moviment i no enganxats a la pantalla a través de ball.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant?  El que més m’agrada del poble, a diferència de 
la gent de ciutat, és que t’ensenya a interactuar amb l’altra gent, a no tenir vergonya i a conformar-se i divertir-
te a un simple banc amb els teus 4 amics sense necessitat d’haver d’anar al cine per no avorrir-se.
El que no m’agrada és de la manera que està cuidat i vigilat.

Roger Albertí Boada
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Simpàtic, rialler, inquiet, i amb 
ganes de no fer gaire res
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El vermell
3. El que més t’apassiona? El futbol
4. Què fas per divertir-te? Normalment jugar a futbol, sortir de festa, quedar 
amb els amics o jugar a videojocs
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Zlatan 
Ibrahimovic, per la seva manera de ser i la vida que té
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Memphis Depay
7. Què li cuinaries? Sushi
8. Què et fa riure? La gran majoria de coses, ric per qualsevol cosa
9. Què et fa plorar? No ho tinc clar
10. Quina és la teva feina ideal? Director d’empresa
11.Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Tots ho son
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Aniol Sala Pau
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? El meu millor amic em descriu-
ria com una persona molt riallera i extravertida, que sempre vol passar-s’ho 
bé i fer riure els altres. 
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El blau, que simbolitza llibertat.
3. El que més t’apassiona? El que més m’apassiona és llegir, anar de concerts, 
escoltar música i estar amb la gent que m’estima. 
4. Què fas per divertir-te? Per divertir-me escolto música, quedo amb els meus 
amics, miro Netflix...
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Si hagués de ser una altra per-
sona seria Nelson Mandela, perquè m’encanta la seva lluita i és un exemple de superació.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? 
Convidaria la meva germana.
7. Què li cuinaries? Li cuinaria uns canelons amb beixamel.
8. Què et fa riure? Em fan riure moltes coses, no sabria com especificar-ho ara mateix. Però em fan riure 
ximpleries, programes de televisió, els meus amics, les tonteries que diu la meva mare...
9. Què et fa plorar? Em fan plorar les desigualtats del món, el maltractament als animals i moltes altres 
injustícies, i també soc molt sentimental i em fan plorar moltes pel·lícules dramàtiques com Si decido 
quedarme, Hachiko, Siempre a mi lado...
10. Quina és la teva feina ideal? La meva feina ideal seria treballar del que m’apassiona, que seria alguna 
feina relacionada amb periodisme, comunicació, etc.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? N’he tingut molts, no sabria quin destacar, 
però segurament tots els que he passat amb els meus amics.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? M’emportaria algú perquè si no seria molt avorrit i no sobreviuria, 
jo sol.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? M’agraden molts llocs del món, però concre-
tament m’agradaria viure a l’Argentina, m’agrada molt la seva cultura, el clima i ho trobo espectacular.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? Segurament m’ho hauria gastat en viat-
ges per tot el món, amb la meva família i la resta ho donaria a alguna ONG.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? M’hauria agradat viure a l’època de 
la Revolució Industrial, perquè va ser una època on hi va haver molts intel·lectuals i referents que tenien 
unes idees molt progressistes i liberals, i va ser una època d’evolució brutal.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? El meu menjar per emportar preferit és la truita de patata.
17.Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Jon Kortajarena.
18. El teu grup de música preferit? En tinc molts, però, per especificar-ne un, diré Estopa.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Vinted, en la qual es pot guanyar molts diners venent la 
roba que no s’utilitza.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? Del poble m’agrada molt que tothom es 
coneix i això és molt important i xulo, és molt tranquil i a més té tren. A més a més, té molta zona verda 
per anar a caminar, a córrer i fer esport i està molt bé. El que no m’agrada tant de Riudellots és que hi ha 
molt poques activitats per al jovent i es fa avorrit, i que s’està convertint en poble dormitori per a molta 
gent perquè hi ha escassetat d’oci. 

12. Què t’emportaries a una illa deserta? Els amics
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Estats Units
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? Cotxes de luxe
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Principis de segle XX, perquè em faria 
gràcia haver viscut d’aquella manera
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Qualsevol tipus de pasta
17.Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Dwayne Johnson
18. El teu grup de música preferit? Cap en concret, m’agraden la majoria
19. Una app que creus que hem de conèixer? Twitter
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? M’agrada la tranquil·litat que hi ha, no 
m’agrada tant que no hi ha gaires coses pels joves
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Jaume Valls Masens
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Un bon amic em va dir: “la 
gent no et coneix pel que fas, sinó pel que ets”. Les meves amistats sempre 
em diuen que sóc intel·ligent, atent, humil, simpàtic i que em preocupo per les 
persones que més estimo.
2. Quin  color  descriu  millor  la  teva  personalitat? El taronja o el blau fosc... 
Quina decisió més difícil! Per una banda tenim l’energia, la intensitat, la 
felicitat que desprèn el taronja i, per l’altra, la intensitat del blau fosc, un color 
profund, sincer, un color molt extens, que transmet la sensació de llibertat. Els dos tenen les qualitats 
que em descriuen.
3. El que més t’apassiona? Des de petit em vaig deixar seduir pel món audiovisual; un gran món per 
descobrir! Agafar una càmera i anar on sigui quan sigui a fer el que més m’apassiona no té preu.
4. Què fas per divertir-te? Simplement m’encanta compartir bons moments amb les persones que més 
estimo, tot i que a vegades les persones poden ser una mica aclaparadores i prefereixo fer un passeig 
tranquil rodejat per la natura.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? M’agradaria ser l’Elon Musk, 
per saber què se sent quan et passes tota la vida creient en una cosa i al final, gràcies al teu esforç i 
dedicació, ho aconsegueixes.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Sincerament tinc tantes persones al cap 
que no sabria quina triar, qualsevol amic o familiar és perfecte per fer un sopar.
7. Què li cuinaries? El que més li vingués de gust.
8. Què et fa riure? Qualsevol tonteria em fa riure, la veritat; no costa gaire fer-me riure.
9. Què et fa plorar? Veure injustícies, veure bona gent que no està passant per un bon moment, veure 
la falta d’empatia d’algunes persones.
10. Quina és la teva feina ideal? Una feina que sigui dinàmica: una en la qual cada dia sigui un dia nou, 
on cada dia canviï de localitzacions; és a dir, que no sigui una rutina.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Crec que no podria triar: tots els caps de 
setmana els he passat amb amics o simplement he estat amb mi mateix, alguns records han sigut bons 
i d’altres dolents, però han sigut inoblidables, així que em quedo amb tots.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Amb bones amistats i 3 tones de menjar ja em conformo.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Noruega: m’encanta el fred, els paisatges, la 
tranquil·litat, la neu... tot i que Catalunya és molt temptadora ja que és la terra on he nascut, on m’he 
criat, on he crescut i on he arribat a ser el que sóc ara. Si la deixo per un temps o indefinidament la 
trobaré molt a faltar.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què t’ho estaries gastant? Em compraria alguna cosa per a mi, 
però crec que els guardaria perquè mai saps si els necessitaràs de veritat, mai saps com acabaràs.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? M’hagués agradat viure entre els 80’s 
i 90’s per la seva música, però si mirem més enllà d’això la història ens ha de servir per aprendre dels 
errors humans i no tornar-los a cometre.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit?
La truita de patates, sens dubte. Em torna boig!
17.Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari?
La Katherine Langford: em sembla que és una actriu espectacular, com es mou, com reacciona, com 
parla... Té un encant natural.
18. El teu grup de música preferit?
Mmm... Elecció complicada, però en aquest cas crec que em decanto pel cantant Troye Sivan, un noi que 
té una veu màgica que m’enamora i unes lletres per pensar i reflexionar.
19. Una app que creus que hem de conèixer?
Pros & Cons: arriben moments a la vida que has de prendre decisions importants i no saps què escollir 
i aquesta aplicació t’ajuda. Simplement introdueixes els arguments en contra i a favor, esculls el nivell 
d’importància de cada paràmetre i ell et calcula el tant per cent de les opcions. A mi m’ajuda molt per 
tenir les idees clares i prendre les decisions correctes.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? 
M’encanta que sigui tan tranquil i que és un lloc on es pot gaudir de la natura. Que tingui estació de 
tren és vital per a mi per poder-me desplaçar. Tot i així trobo que falta moviment: més concerts, més 
espectacles, més llocs per als joves.
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