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Benvolguts veïns i veïnes,

Amb l’estiu tan calorós que hem tingut i com feia 
anys que no es produïa, arribem al setembre i a 
Riudellots és temps de Festa Major.

L’any passat, degut a les circumstàncies de la 
pandèmia de la Covid-19, no vàrem poder fer 
Festa Major. Aquest any, amb gairebé tota la 
població vacunada i amb mesures de prevenció, 
en podrem gaudir durant uns quants dies.

Hem preparat un programa divers que compleixi els desitjos de petits i grans. Com veureu, 
aquest any doblarem la figura de l’Hereu i la Pubilla, elegits el 2020 i el 2021. Tindrem doble 
representació de jovent per al 2021 i això ens fa especial il·lusió.

Una vegada més, agraïm la col·laboració de la Comissió de Festes de Riudellots per la seva 
col·laboració i dedicació, que fan que la festa sigui sempre un èxit. També volem aprofitar per 
convidar joves i grans a implicar-se en la Festa Major i en les activitats que organitzen al llarg 
de l’any tant l’Ajuntament com les entitats. 

Un poble amb la participació i col·laboració dels veïns i veïnes és un poble ric en factor humà 
i en vida social. Volem que Riudellots en sigui un exemple!

Gaudiu de la programació de la Festa Major i de totes les activitats que es programen al llarg 
de l’any, i recordeu que, tot i que podem celebrar la festa, hem de seguir mantenint mesures 
de prevenció del contagi de la Covid-19. 

Molt bona Festa Major!

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Salutació de 
l’Alcaldessa
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BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!!!

Benvolguts riudellotencs i riudellotenques, 

Finalment, després de no haver pogut gaudir-ne per culpa 
de la pandèmia, aquest any hi haurà FESTA MAJOR!

Potser no serà com nosaltres la recordàvem o com la 
voldríem; serà diferent, amb mascaretes, distàncies, gels 
hidroalcohòlics, sense poder ballar..., però serà la nostra 
festa major! 

La festa de tots i per a tots!

De ben segur que la gaudirem molt, compartint estones 
amb la família, amb els amics... Després de tot el que 
hem viscut durant aquests mesos, els veïns de Riudellots ens mereixem gaudir de la nostra 
Festa Major encara que sigui amb restriccions. 

Hi haurà espectacles infantils, concerts, sardanes, teatre, furgoteques... Com podreu veure, 
un programa on totes les edats hi tenen cabuda.

Disposarem d’una gran carpa on s’hi realitzaran els concerts i no haurem de patir per la 
climatologia. La zona de concerts estarà ubicada al terreny del costat de l’ACEBSA, zona que 
va tenir molt bona rebuda per part dels veïns del poble. Vull aprofitar per donar les gràcies a 
totes aquelles persones responsables que això hagi estat possible. 

Vull donar les gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que formen part de la Comissió de 
Festes per la seva gran ajuda i pel suport del nostre Ajuntament. Sense tots ells la festa major 
no seria possible.

També vull animar-vos a formar part d’aquesta petita però gran família que és la Comissió de 
Festes i dir-vos que estem a la vostra disposició per poder anar millorant any rere any.

Molt bona Festa Major a tots i a totes!

Carles Simón Gruart
President de la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva

Salutació del 
President de la Comissió 
de Festes de Riudellots
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Benvolguts veïns i veïnes,

Ja tornem a tenir aquí una nova Festa Major de 
Riudellots. Enguany la celebrarem de nou d’una 
manera diferent, no com tots voldríem, perquè hem 
de ser conscients i respectuosos amb la situació en 
la qual vivim. Tots tenim ganes de gresca, diversió 
i xerinola, però cal preservar la salut individual i 
col·lectiva. 

Tot i aquesta prevenció amb la qual hem volgut 
encarar la Festa Major d’enguany, hem estat capaços 
la Comissió de Festes i l’Ajuntament de confeccionar 
una programació variada i que creiem que us pot 
agradar, amb un espai perquè tothom es pugui sentir 
a gust, des de la mainada fins a la nostra gent gran. 

Espectacles infantils, caminades, bicicletades, sardanes, concerts, exposicions, teatre i 
moltes activitats més formen part de la programació de la Festa Major de Riudellots 2021. 
Com sempre hem dit, el poble de Riudellots és ric gràcies als seus veïns i veïnes. Des d’aquí 
vull fer extensiu un honest agraïment a tots aquells qui feu possible la celebració de la Festa 
Major i us animem a participar-hi.

De ben segur que la gaudirem i de nou us emplacem a fer-ho amb seguretat. Posem la salut 
per davant.  

Molt bona Festa Major!

Cristina Pineda
Regidora de Festes i Tradicions

Salutació de la
Regidora de Festes
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Programa de la 
Festa Major 2021
Del 25 de setembre al 3 d’octubre

DISSABTE, 25 DE SETEMBRE

A les 9 h, a la plaça de l’Ajuntament
XVIII Caminada Popular

Aquesta activitat, que començarà a la plaça de l’Ajuntament i s’acabarà 
a l’Espai Jove amb la descoberta d’un cartell de Stop violències de 
gènere, està inclosa en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura.

Es rifarà un calçat esportiu entre tots els participants que hagin fet la 
inscripció abans del dia 23 de setembre a les oficines municipals. 
Preu: 1 €. 

Tothom qui vulgui pot emportar-se l’esmorzar i la beguda. 

Perquè la salut del nostre planeta afecta directament la nostra, 
utilitza la carmanyola i la cantimplora i així minimitzem els residus 
que generem diàriament. Tots plegats cap al RESIDU ZERO!

DIUMENGE, 26 DE SETEMBRE

A les 9 h, a la plaça de l’Ajuntament
XV Bicicletada Popular Poli-Poble (del poble al polígon)
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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.

Es rifarà una bicicleta entre tots els participants que hagin fet la inscripció 
abans del dia 23 de setembre a les oficines municipals. Preu: 1 €.

Tothom qui vulgui pot emportar-se l’esmorzar i la beguda. 

Perquè la salut del nostre planeta afecta directament la nostra, 
utilitza la carmanyola i la cantimplora i així minimitzem els residus 
que generem diàriament. Tots plegats cap al RESIDU ZERO!

A les 18 h, a la sala d’actes
Teatre a càrrec dels Teatrerus de Riudellots: 
“Una escola franquista”, una obra de Nando Massaneda

No es permetrà l’entrada un cop iniciat l’espectacle.
Preu: 3 € anticipada i 5 € a taquilla*.
Les localitats són limitades.

L’adquisició d’entrades per al teatre es podrà fer anticipadament fins 
al 24 de setembre, en horari d’obertura de 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, 29 DE SETEMBRE

A l’església parroquial
A les 11.15 h, OFICI SOLEMNE amb l’acompanyament 
de l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

Riudellots de la Selva
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Tot seguit, 
Concert de 3 sardanes.

A les 19:30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Concert a càrrec de l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 
Cal reserva prèvia. *

DIVENDRES, 1 D’OCTUBRE

A les 18 h, a la sala d’actes 
Espectacle infantil a càrrec de Faboo
Cal reserva prèvia. *

A les 19.30 h, a la Casa de Cultura
Vernissatge de l’exposició de pintura: 
“L´ART CURA O AMANYAGA?” a càrrec de Riu d’Art.

A les 20 h, 
Repicament de campanes.

A continuació, a la plaça de l’Església
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.

Seguidament, 
Pregó de festa major a càrrec de Judit Martín, coneguda per les seves 
intervencions a Polònia, així com l’Està Passant de TV3 i les imitacions 
de personatges al programa de ràdio versió RAC1 de l’emissora RAC1.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia.*

Festa Major 2021
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A partir de les 20 h, a la zona de concerts
Sopar a la barraca i furgoteques

A les 21 h, a la plaça de l’Ajuntament
Teatre NOT TALENT a càrrec de Judit Martín 
Cal reserva prèvia.*

A les 22.30 h, a la zona de concerts 
Primera nit jove amb: 
ORQUESTRA MARIBEL 
Cal reserva prèvia. *

A la zona de concerts hi haurà un Punt Lila: un espai d’informació, 
sensibilització i assessorament contra les violències de gènere, 
per a unes festes lliures de sexisme i lgtbifòbia.

DISSABTE, 2 D’OCTUBRE

De 10 a 12 h, a la plaça de l’Ajuntament
Dibuix al carrer organitzat per Riu d’Art
Al final es farà un sorteig del lot de fitxes donades pels firaires. Nombre 
d’obsequis limitats.

A les 12 h, a la zona concerts
Concert a càrrec de: 
ITACA BAND 
Cal reserva prèvia.*
Hi haurà servei de bar de 12 a 14 h.

A les 17 h, a la sala d’actes
Espectacle infantil “The magic showman”, 
a càrrec del Mag Marín
Cal reserva prèvia.*

Riudellots de la Selva
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A les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament
Havaneres amb el grup ARJAU  
Cal reserva prèvia.*

A les 20 h, a l’església
Missa anticipada

A partir de les 20 h, a la zona de concerts
Sopar a la barraca i furgoteques

A les 22.30 h, a la zona de concerts 
Segona nit jove amb: 
SEGURIDAD SOCIAL 
Cal reserva prèvia.*

A la zona de concerts hi haurà un Punt Lila: un espai d’informació, sen-
sibilització i assessorament contra les violències de gènere, per a unes 
festes lliures de sexisme i lgtbifòbia.

DIUMENGE, 3 D’OCTUBRE

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 11.15 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 2019

A les 12 h, a la zona de concerts
Espectacle infantil amb RIKUS  
Cal reserva prèvia.* 
Hi haurà servei de bar de 12 a 14 h.  

Festa Major 2021
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*Aportació benèfica amb reserva prèvia. Preu: 3 €. Tot l’import recaptat es des-
tinarà a la delegació de l’Associació Espanyola contra el Càncer de Riudellots 
de la Selva i a l’Oncolliga de Riudellots. 
                                                                    
L’adquisició d’entrades de tots els actes es podrà fer anticipadament fins al dia 
24 de setembre per als empadronats, en horari d’obertura de la Casa de Cultu-
ra, 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, o bé a la web de l’Ajuntament www.riudellots.cat. A partir del 
dia 25 de setembre la venda d’entrades serà oberta a tothom fins al dia abans 
de l’actuació.
                                                                    
Els tres espectacles infantils seran gratuïts fins als 15 anys.
                                                                    
Tots els actes es podran veure modificats segons les disposicions del Procicat 
existents en aquell moment. Si és així, es retornaran els diners de la reserva 
de seient.
                                                                    
Caldrà portar mascareta i mantenir les distàncies de seguretat en tot moment.
                                                                    
L’organització es reserva el dret de modificar el programa d’actes si causes 
imprevistes l’hi obliguen.

De 12 a 14 h i de 17 a 19 h, a la Casa de Cultura
Exposició de pintura “L´ART CURA O AMANYAGA?” 
a càrrec de Riu d’Art

A les 16.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Audició de sardanes a càrrec de la cobla LA FLAMA DE FARNERS
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. 

A les 19 h, a la zona de concerts
Concert amb el grup DIVERSIONES 
Cal reserva prèvia.*

A les 20.45 h, elecció de la pubilla i l’hereu 2020 i 2021

A les 21.30 h
VI Espectacle Pirotècnic de Festa Major, 
a càrrec de la Pirotècnia Estalella, de Viladecans.

Riudellots de la Selva
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Candidatures a 
Pubilla i Hereu 
2020 i 2021
Les persones que vulguin participar en la votació per a l’elecció de la pubilla i l’hereu 2020 i 2021, podran 
emetre el seu vot mitjançant el link que trobaran a la pàgina web de l’Ajuntament www.riudellots.cat.
El període de votació serà fins al dia 2 d’octubre. Només es podrà emetre un vot per persona.
Podran votar totes aquelles persones que estiguin empadronades a Riudellots de la Selva.

Nora Corominas Pedro 
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Soc una persona 
espontània, creativa i altruista. Odio la monotonia i sempre m’agafo 
cada dia com una aventura. Tot i ser tossuda i impacient, com diuen 
les meves amigues, soc molt carinyosa i empàtica.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El groc.
3. El que més t’apassiona? L’art, la nutrició, la dansa, les sortides de 
sol, la festa (sobretot les festes majors) i els animals.
4. Què fas per divertir-te? Ballar tot tipus de balls: salsa, hip-hop, 
dansa contemporània... és el meu moment de desconnexió.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
M’agradaria ser una cantant per veure com és el món de l’espectacle i 
per cantar com canten, com la Beyoncé o la Christina Aguilera, ja que 
tenen una veu impressionant.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Convidaria en Carlos Ríos perquè 
m’expliqués més coses sobre la nutrició o si pogués l’Aretha Franklin: m’encantaria saber com va ser tot 
el començament del soul, folk, R&B...
7. Què li cuinaries? M’encanta la cuina, així que li prepararia algun plat que la pugui sorprendre, 
òbviament que fos “realfood”.
8. Què et fa riure? Massa coses, però els stickers del WhatsApp em donen la vida.
9. Què et fa plorar? Les injustícies i el sofriment de les persones o els animals, entre altres.
10. Quina és la teva feina ideal? Dirigir una ONG.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Un cap de setmana del gener i febrer que 
el vaig passar amb unes amigues meves de Barcelona i el dia dels meus 18, inoblidable.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Un bloc de notes amb un llapis i llaunes en conserva.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Cuba o als Estats Units, quan tota la situació 
millori, però viuria a molts llocs diferents.

Candidates a Pubilla 2020
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Candidatures a 
Pubilla i Hereu 
2020 i 2021

Mònica Quintana Garcia 
1, Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Sociable, divertida, 
responsable i molt impacient.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El turquesa.
3. El que més t’apassiona? Viatjar.
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els amics.
Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
La Leighton Meester, per poder experimentar el seu dia a dia i el seu 
món de la interpretació.
Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? La Nora.
Què li cuinaries? Segurament acabaria cuinant ella, li encanta.
Què et fa riure? Els mems d’Instagram de @marcelraper_ofisial
Què et fa plorar? Les injustícies.
Quina és la teva feina ideal? No tinc al cap una feina ideal, m’agradaria 
tenir-ne una amb la qual gaudeixi treballant-hi.
Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El del meu aniversari, quan vaig fer divuit anys.
Què t’emportaries a una illa deserta? Una barca per tornar.
Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Califòrnia.
Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Una part l’estalviaria per als 
estudis i l’altra la invertiria en viatjar arreu del món.
En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Em quedaria a l’època actual, ja que en 
comparació amb les altres és en la que tenim més comoditats.
Quin és el teu menjar per emportar preferit? La pizza.
Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Zac Efron.
El teu grup de música preferit? M’agraden molts grups de música de diferents estils, no podria quedar-
me només amb un.
Una app que creus que hem de conèixer? Shazam, per reconèixer les cançons que sonen i no coneixes 
o no recordes el nom.
Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? De Riudellots m’agrada la seva tranquil·litat i 
els espais verds que ofereix. No m’agrada l’escassetat d’horaris que hi ha de trens i busos.

14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Viatjant per descobrir nous 
llocs d’arreu del món però alguna part la guardaria per crear una ONG o donar-ho a una.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Principalment tot el segle passat, 
però si hagués d’escollir un moment serien els anys 80, ja que m’encanten les tendències de la dècada.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? El sushi.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Ian Somerhalder.
18. El teu grup de música preferit? No tinc cap grup preferit i em costaria escollir només un/a cantant/a 
que m’agradés, però potser seria la Whitney Houston, entre tots.
19. Una app que creus que hem de conèixer? MyRealFoodApp si t’agrada menjar sa i cuinar o el Pinterest 
per trobar idees de tot tipus.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? Riudellots és un lloc molt tranquil i 
ben comunicat entre els diferents pobles del costat. Som un poble enriquit per la gastronomia i les 
indústries de la zona. Trobo molt bé la iniciativa del porta a porta i les noves reconstruccions de les 
infraestructures que s’han fet en els últims anys. Realment Riudellots és un poble del qual podem estar 
orgullosos. Però si parlo a nivell particular, una cosa amb què no estic gaire a favor és la crueltat que 
passa l’animal després de ser matat al Fiporc. 
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Martí Cabarrocas Sánchez
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Soc una persona inquieta, 
inconformista i irònica.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? Un groc apagat o un blanc 
amb matisos groguencs i feblement ataronjat.
3. El que més t’apassiona? La música i el futbol.
4. Què fas per divertir-te? Fer o escoltar música, mirar o jugar a futbol i fer 
qualsevol cosa amb els amics.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Un 
astronauta per poder veure la Terra des de dalt.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? L’Òscar Dalmau.
7. Què li cuinaries? Una sopa de lletres.
8. Què et fa riure? Els jocs amb paraules ben fets.
9. Què et fa plorar? Els jocs amb paraules mal fets.
10. Quina és la teva feina ideal? Suposadament una feina que no requereixi un gran esforç físic i que es 
relacioni amb l’àmbit de les tecnologies.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Indiscutiblement, un cap de setmana de 
febrer que vaig passar a València amb els companys de la Banda del Conservatori de Girona.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Realment és una bona pregunta, i de fet, m’agrada que la facis. 
A l’hora de prendre aquesta decisió, hi poden intervenir molts factors, però sense cap mena de dubte, 
a part de quatre coses essencials com serien aigua, menjar i fins i tot un encenedor, m’enduria un llibre 
en blanc i un llapis (o bolígraf) per emplenar els folis amb experiències viscudes a l’illa o amb qualsevol 
idea, aprofitant els molts dies d’inspiració i reflexió que m’aportaria viure en una illa deserta.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Segurament a Melbourne (Austràlia) o a un 
país nòrdic.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Probablement en viatges i/o 
material musical.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Clarament una època on només ens 
haguéssim de preocupar per menjar i beure i on no s’hagués establert cap ordre social entre la població, 
entre el neolític i l’edat dels metalls.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Definitivament, qualsevol cosa em va bé excepte un 
entrepà de truita.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? En Jordi Molina.
18. El teu grup de música preferit? Lucky Chops.
19. Una app que creus que hem de conèixer? SofaScore.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? M’agraden les seves instal·lacions 
esportives i no tant que siguin privades.

Candidats a Hereu 2020

Ferran Claro Negre

1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Diria que tinc una personalitat 
bastant clara i que soc alegre i rialler.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? De l’escala de colors potser 
el que millor descriu la meva personalitat seria un groc de caire blau.
3. El que més t’apassiona? El que més m’apassiona és fer esport i passar-
m’ho bé.
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els amics, fer esport...
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
Segurament decidiria ser l’Eneko Atxa.
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Pau Comalada Coll

1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Enèrgic i somiador.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El verd.
3. El que més t’apassiona? La ciència, sobretot relacionada amb l’esport.
4. Què fas per divertir-te? Acostumo a llegir o practicar diversos esports 
com l’atletisme o el ciclisme.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
M’interessaria viure l’alt rendiment esportiu des de dintre, segurament en 
Kilian Jornet.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? M’hagués 
agradat poder convidar l’Albert Einstein.
7. Què li cuinaries? Arròs i peix.
8. Què et fa riure? Les anècdotes.
9. Què et fa plorar? Les cartes emotives.
10. Quina és la teva feina ideal? Aquella en què no distingeixi entre hores de lleure i hores de feina.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Al febrer, dos dies d’esquí a la Masella.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Mascareta i desinfectant.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Suïssa.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Una matrícula per poder 
estudiar a Cambridge.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Entre els segles XV i XVII, per poder 
viure i veure l’evolució del món en l’era dels grans descobriments.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? El sushi.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Rocky 10 amb 
Sylvester Stallone i en themolinarex.
18. El teu grup de música preferit? Maroon 5.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Good notes 5.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? M’agrada molt la zona de la via verda, tot 
i que trobo a faltar una pista d’atletisme.

6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Probablement convidaria en Leonardo 
DiCaprio.
7. Què li cuinaries? Segurament li cuinaria pa amb tomàquet.
8. Què et fa riure? Una bona anècdota.
9. Què et fa plorar? Veure algú patint.
10. Quina és la teva feina ideal? Cuiner en un bon restaurant.
11.Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El vintè. El primer cap de setmana que vam 
poder començar a sortir de casa.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Un iot amb els meus amics i l’entrenador león.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Probablement triaria un poble de la Costa 
Brava.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Realment mai no ho he 
pensat.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Al passat per patentar el Tipp-Ex.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Una bona amanida de pasta.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? La gran actriu 
María Pedraza.
18. El teu grup de música preferit? The Beatles.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Yuka. Una aplicació que et descriu els valors energètics 
d’un producte.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? M’agrada que sigui un poble petit, ben 
comunicat, a prop de la costa, a prop de la ciutat, amb bons serveis...
El que no m’agrada és que no hi hagi gaires activitats ni infraestructures per al jovent com per exemple 
un parc de barres.
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Genís Costa Duch
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Probablement, diria que soc 
una persona servicial i generosa, tot i que no m’he parat mai a pensar-ho.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? Considero que soc una 
persona intensa, per tant, crec que un color vivaç com el groc seria el millor.
3. El que més t’apassiona? Menjar en un bon restaurant.
4. Què fas per divertir-te? Dins les diverses opcions, m’agrada sortir amb 
bici, gaudir del mar o parlar durant hores amb els amics en un bar acollidor.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
M’agradaria ser un pilot de motociclisme com Valentino Rossi per saber 
quina és la sensació d’algú que es juga tant la vida.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Tot i que ja l’he convidat moltes altres 
vegades, repetiria una altra sense pensar-ho amb en Jordi Molina, ja que crec que és una persona molt 
brillant i que promet molt en el futur.
7. Què li cuinaries? En Jordi sempre ha estat de gustos simples, així que no em resultaria difícil trobar una 
cosa amb la que gaudís, ja que s’adapta a qualsevol circumstància. Tot i això li cuinaria bacallà amb samfaina.
8. Què et fa riure? Una conversa amb els meus amics.
9. Què et fa plorar? La mort d’un familiar.
10. Quina és la teva feina ideal? Aquella en què em pugui sentir agraït i no obligat.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El cap de setmana posterior a la selectivitat.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Aliments, un vaixell i algú interessant amb qui poder parlar.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? El meu somni seria viure en un lloc amb una 
mica més de vida que Riudellots, però no em puc queixar ja que també s’hi respira molta tranquil·litat.
14. Si haguessis guanyat la loteria; en què et gastaries els diners del premi? Tot depèn de la quantitat del 
premi, però molt probablement n’estalviaria una gran part. Malgrat això, convidaria la meva família a sopar.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? En l’època de la joventut dels meus 
pares, ja que tinc la sensació que ells en parlen amb orgull.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Encara que no és el mateix que anar a menjar-lo al 
restaurant, seria el sushi.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Jason Statham, 
donat que sempre li surt tot bé.
18. El teu grup de música preferit? Los Ganglios.
19. Una app que creus que hem de conèixer? En aquests temps de pandèmia, si es vol anar a un restau-
rant és útil tenir qualsevol app de lector de QR, com QR Code, ja que el format de les cartes actualment 
és digital.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que més m’agrada és la seva situació 
respecte a altres localitats. D’altra banda, no m’agrada tant l’excessiva tranquil·litat que sovint du a 
l’avorriment sobretot per als joves.

Joan Martínez Navarro
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Crec que el meu millor amic 
diria que soc una persona amable, simpàtica, sincera…
 2. Quin color descriu millor la teva personalitat? Considero que el blanc és 
un color que em descriu molt bé, ja que soc una persona molt calmada, i 
aquest color m’evoca tranquil·litat.
 3. El que més t’apassiona? El que més m’apassiona és estar amb els amics, 
ja que m’ho passo molt bé.
 4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els amics o amb la família, mirar 
pel·lícules, fer esport, jugar a videojocs…
 5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
Seria una persona amb molt de poder i diners per poder ajudar els més necessitats.
 6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Seria algun amic meu, ja que, com bé he 
dit abans, m’ho passo molt bé amb ells.
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Alex Matei Matei
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Un germà.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? Blanc.
3. El que més t’apassiona? El futbol.
4. Què fas per divertir-te? Ballar, quedar amb els amics, tirar-me des de 
roques altes a la platja...
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
Lewis Howes per la seva actitud positiva i la seva manera d’expressar-se.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Un home 
anomenat Dominguero.
7. Què li cuinaries? Entrecot amb arròs, amb una magnífica salsa per sobre 
i una amanida per acompanyar.
8. Què et fa riure? Realment tot em fa riure però m’ho intento aguantar.
9. Què et fa plorar? Veure un gos sofrint.
10. Quina és la teva feina ideal? Una feina en què pugui dependre de mi mateix i poder passar-m’ho bé 
a la vegada.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Molts, la veritat, però crec que el millor 
encara ha d’arribar.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Menjar, sobretot.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Dubai, un altre nivell.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Intentaria estalviar-ne una 
part, i viatjar amb l’altra.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? En l’època del romans perquè m’hi 
sento identificat.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? L’hamburguesa.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Tom Holland.
18. El teu grup de música preferit? El cantant i autor Maikel Delacalle.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Coches.net, aquí hi pots trobar tot tipus de cotxes de 
segona mà.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? La tranquil·litat amb què es viu m’encanta, 
però no m’agrada que hi hagi moltes zones del poble que es podrien aprofitar molt bé però no es fa.

 7. Què li cuinaries? Li faria una barbacoa.
 8. Què et fa riure? L’humor negre.
 9. Què et fa plorar? Les injustícies que es viuen al món.
10. Quina és la teva feina ideal? La meva feina ideal és la d’advocat.
11.Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El millor cap de setmana d’aquest any ha 
estat el següent després d’acabar la selectivitat, ja que finalment he pogut descansar després d’haver 
estat preparant els exàmens.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? M’emportaria una moto d’aigua per poder-ne marxar.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? La veritat és que m’agrada molt on visc, 
Riudellots és un poble amb molta tranquil·litat i té de tot a prop; muntanya, mar...
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Si hagués tingut la sort de 
guanyar-la intentaria obrir una empresa o algun negoci per crear llocs de treball i ajudar les persones, i 
més en aquests moments tan durs.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Sincerament, jo crec que el millor 
moment per néixer és el més recent, ja que el passat ja el coneixem, però el futur és desconegut.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Les hamburgueses.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? M’agradaria que 
fos un dels meus amics, ja que ens ho passaríem molt bé durant el rodatge.
18. El teu grup de música preferit? M’agrada molt Oques Grasses.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Crec que YouTube és una aplicació molt interessant, ja que 
pots veure infinitat de vídeos de tot tipus.
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 la seva gent. No obstant, crec que falten més coses per al jovent.
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Esteve Miquel Guitart
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Persona de confiança, 
riallera, una mica emprenyador i realista.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El color que em descriu 
més seria el color verd, ja que soc una persona tranquil·la, lògica i a qui li 
agrada aprendre coses noves.
3. El que més t’apassiona? El que més m’apassiona és la informàtica i el 
camp.
4. Què fas per divertir-te? Per divertir-me m’agrada jugar a alguns videojocs, 
sobretot de simulació, i estar a l’hort o al bosc.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? En Kim Jong-un, per saber què 
és tenir tot el poder sobre un país.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Seria en William Petersen, ja que té una 
gran personalitat i molta saviesa.
7. Què li cuinaries? Una mica de carn a la brasa amb algun petit acompanyament, una cosa ben senzilla, 
però que se’n pot fer un gran comentari.
8. Què et fa riure? Em fan riure els petits errors que tenim tots a diari.
9. Què et fa plorar? En aquest moment no sabria què respondre, potser la impotència de voler fer 
alguna cosa i no poder aconseguir-ho de cap manera.
10. Quina és la teva feina ideal? Qualsevol en la qual hi hagi respecte i bon rotllo entre companys de 
treball.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Va ser un de gener, quan vaig començar 
les pràctiques de moto.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? El necessari per poder començar una nova civilització.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Dinamarca, un país on la qualitat de vida 
és força elevada i no hi ha tanta humitat com a Espanya, que els estius es fan infernals i els hiverns són 
molt freds, sense arribar a les temperatures d’allà.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Me’ls gastaria de mica en 
mica per millorar la meva qualitat de vida.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? M’agradaria haver viscut durant 
l’explosió del Big Bang, ja que veure l’explosió seria un moment molt bonic i memorable.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Cap, ja que no menjo menjar per emportar, ja que 
considero que és molt calòric i dolent per a la salut.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? M’agradaria que 
fos en William Petersen, un gran actor estatunidenc que va protagonitzar la sèrie CSI: Las Vegas.
18. El teu grup de música preferit? Els Pescadors de l’Escala.
19. Una app que creus que hem de conèixer? OpenVPN Connect, per a Android i Windows. Permet 
connectar-se a un servidor OpenVPN i tenir el nostre trànsit d’internet encriptat i segur.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que m’agrada del poble és l’immens 
polígon i zones rurals que hi ha per poder anar amb bici. I el que no m’agrada en aquest moment són 
les obres de la C-25, ja que porten molt de temps fent-se i encara no han obert el carril bici.

Pau Molina Garcia
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Si li demanés que em 
descrivís em diria: “Estàs ben fresc, pana.”
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? Taronja.
3. El que més t’apassiona? La natura.
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els “panas”, els amics.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Jeff 
Bezos, per donar-me diners a mi mateix i així ser ric quan torni a ser jo.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Convidaria la 
Cristi Purssy, una amiga meva.
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Marc Tremosa Oliveras
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Em descriuria com una 
persona treballadora, responsable i divertida.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? Vermell.
3. El que més t’apassiona? Anar a córrer pel mig de bosc o muntanya.
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els amics, fer mems, sortir de festa, 
escoltar música, etc.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Un 
esquimal, per conèixer els costums de diferents llocs del món.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Segurament 
un DJ, com en Martin Garrix o en Raver Music.
7. Què li cuinaries? Macarrons, tampoc sé cuinar res més.
8. Què et fa riure? Els meus amics i l’Ernesto Sevilla.
9. Què et fa plorar? La desigualtat social.
10. Quina és la teva feina ideal? Qualsevol cosa relacionada amb laboratoris i investigació.
11.Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El cap de setmana de després de selectivitat.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Un mirall.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Qualsevol país del nord.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Ho estalviaria tot.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Antiga Grècia, ja que era una 
civilització realment culta i avançada.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Canelons.
17.Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? En Jordi Molina.
18. El teu grup de música preferit? El cantautor Marc el Traper.
19. Una app que creus que hem de conèixer? PicsArt.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? M’agrada la proximitat que hi ha entre 
tots, però no m’agraden les poques possibilitats d’entreteniment que ofereix per als joves.

7. Què li cuinaries? El que em demanés.
8. Què et fa riure? Auronplay.
9. Què et fa plorar? El gol d’Iniesta del final del mundial.
10. Quina és la teva feina ideal? Enginyer a la NASA.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El cap de setmana següent al desconfinament, 
ja que vaig poder quedar ben fresc amb els “panas”.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Una pistola, per no allargar el patiment.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Aniria a Los Angeles, Califòrnia.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Primer de tot em compraria 
una casa i llavors invertiria en empreses per generar més diners.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Als feliços anys 20 als Estats Units, ja 
que era una època de plenitud econòmica.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Amb una bona pizza per emportar em conformo.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Kaley Cuoco.
18. El teu grup de música preferit? Los Ganglios, increïble.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Discord o Pou, no puc triar.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que m’agrada més del poble és la 
tranquil·litat que hi ha. El que no m’agrada del poble és que moltes carreteres tenen sorra i és bastant 
perillós.
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Candidates a Pubilla 2021
Lídia Corvillo Sitjas
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Com una persona una mica 
tímida al principi però que quan la coneixes és molt alegre i oberta.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El lila, ja que significa 
timidesa i alegria.
3. El que més t’apassiona? El que més m’apassiona és veure i practicar 
esport de tots tipus.
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els amics i jugar a futbol sala.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
Seria l’actriu Scarlett Johansson, per veure com es fa una gran pel·lícula i per 
conèixer Hollywood.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Convidaria a 
sopar la Cleòpatra perquè va ser una de les faraones més
importants i més poderoses.
7. Què li cuinaries? Li faria una paella, ja que és el meu menjar preferit.
8. Què et fa riure? Les pel·lícules i les sèries d’humor com Big Bang Theory.
9. Què et fa plorar? Les situacions injustes.
10. Quina és la teva feina ideal? Una feina relacionada amb el que vull estudiar.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El cap de setmana d’haver acabat selectivitat, 
que vam anar a un càmping
amb les meves amigues.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? M’emportaria un vaixell, menjar, aigua i un ganivet.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Viuria a Grècia per la seva història i les seves 
impressionats ciutats i platges.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Una volta al món amb els 
meus germans i els meus pares i el que sobrés ho estalviaria.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? En l’època de l’Antic Egipte per veure 
com van fer les piràmides.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Les patates braves del König.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Tom Holland, 
perquè és el meu actor preferit.
18. El teu grup de música preferit? Morat.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Too Good To Go perquè és una bona manera d’aprofitar 
els aliments que d’altra manera es llençarien.
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 i que tothom es coneix i el que menys són les poques opcions de transport públic que hi ha.

Natàlia Corvillo Sitjas
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Em descriuria com una 
persona amable, simpàtica, però una mica tímida quan no conec la gent.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El color groc, ja que sim-
boliza la felicitat i l’alegria, i jo sempre intento trobar la felicitat per a tots.
3. El que més t’apassiona? El que més m’apassiona és jugar a futbol sala a 
l’equip de futbol del poble.
4. Què fas per divertir-te? Per divertir-me miro sèries, normalment policí-
aques i d’humor.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
M’agradaria ser per un dia Camila Cabello, ja que m’agradaria saber com se 
sent cantant a davant de tanta gent.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Convidaria a sopar l’Scarlett Johannson, 
ja que és la meva actriu preferida.
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Noa García Correa
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Sincera, extravertida, confi-
dent, observadora, treballadora, constant, exigent, intel·ligent, fidel, riallera, 
etc.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? No crec que hi hagi un co-
lor concret que em descrigui, però he de dir que m’agrada el negre perquè 
combina amb tot.
3. El que més t’apassiona? Llegir, aprendre, viatjar, descobrir nous indrets, 
conèixer noves cultures i nova gent...
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els amics, fer excursions, anar de 
compres, anar a la platja, anar a fer un vol...
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què?
Ningú en especial, estic bé amb mi mateixa i m’agrada ser com soc.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? La meva família.
7. Què li cuinaries? Directament els convidaria a sopar a un restaurant perquè no sé cuinar.
8. Què et fa riure? Algunes pel·lícules, sèries, acudits, bromes, vídeos de TikTok...
9. Què et fa plorar? La impotència i l’estrès.
10. Quina és la teva feina ideal? Una feina dedicada a la investigació en l’àmbit de la física i les mate-
màtiques.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Cap en concret, però els millors han estat 
o amb la família o amb els amics, de càmping, anant a sopar a fora, a la platja, etc.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? La meva família i amics, un bon llibre, música i una maleta 
plena de roba.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? No tinc en ment un destí en concret, sinó que 
m’agradaria passar temporades a llocs diferents arreu del món.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? En viatges i en donacions a ONG.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? A l’època de l’Imperi Romà o de l’Antic 
Egipte perquè crec que són dues cultures molt interessants i cultes en les quals es van produir grans 
descobriments.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? El menjar xinès.
17. Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? En Robert Pattinson.
18. El teu grup de música preferit? One Direction.

7. Què li cuinaries? Li cuinaria cargols a la llauna.
8. Què et fa riure? Em fan riure les sèries d’humor.
9. Què et fa plorar? Em fa plorar saber que les persones que m’importen estan malament.
10. Quina és la teva feina ideal? La meva feina ideal és dirigir la meva pròpia empresa.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El meu millor cap de setmana va ser quan 
vaig anar de càmping amb les meves amigues per celebrar el final de batxillerat.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? M’emportaria uns llumins per poder fer foc, una manta per 
poder dormir i una canya de pescar per poder pescar i obtindre menjar.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Jo viuria a Nova York, ja que és el meu somni 
anar-hi a viure.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Primer miraria si la meva 
família necessita diners, després me’ls gastaria en qualsevol cosa que necessités.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? M’agradaria viure el primer vot de la 
dona a Espanya, que va suposar un fet històric per a les dones.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? El meu menjar preferit per emportar és el sushi, ja 
també que és el meu menjar preferit.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? L’actriu secundària 
que voldria tenir és Elizabeth Olsen.
18. El teu grup de música preferit? El meu grup preferit és Morat.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Wattpad, és una app on la gent escriu històries de qualse-
vol cosa, allà pots trobar històries de por, romàntiques, d’humor…
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que més m’agrada del poble és que tots 
els joves ens coneixem entre nosaltres. No hi ha res que no m’agradi de Riudellots.
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19. Una app que creus que hem de conèixer? Urban Dictionary, un diccionari de “slang” en el qual apa-
reixen expressions i paraules en anglès que no surten en un diccionari convencional.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? M’agrada la tranquil·litat del poble, la 
piscina i la via verda, en canvi, m’agradaria que hi hagués més espais i activitats per a joves.

Carla Jiménez Planiol
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? La meva millor amiga em 
descriuria com una persona divertida, sincera, imprevisible, temerària, 
extrovertida i aventurera. 
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El color que millor descriu 
la meva personalitat és el tutti colori. 
3. El que més t’apassiona? El que més m’apassiona és la muntanya, els 
animals, la música, jugar a futbol i passar estones amb els meus amics i 
familiars.
4. Què fas per divertir-te? Descobrir pobles nous, compondre cançons i 
quedar amb els amics.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
Seria la meva cosina petita de 7 anys, per poder sentir i recordar com és viure un dia amb l’emoció i 
eufòria d’una nena petita. 
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? La meva àvia Montserrat, perquè 
m’expliqués històries de les seves. 
7. Què li cuinaries? Cuinaria ella, una truita de carbassó, perquè no li agrada gaire que cuinin els altres. 
8. Què et fa riure? Em fa riure veure el meu germà rient, perquè mai riu. 
9. Què et fa plorar? Que la mama em digui que m’estima. 
10. Quina és la teva feina ideal? M’agradaria treballar en l’àmbit de gestió ambiental i a les tardes poder 
ser entrenadora de futbol. 
11.Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Amb el meu grup d’amics de càmping a Sant 
Pere Pescador. 
12. Què t’emportaries a una illa deserta? La meva gossa.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A la muntanya en una casa de pagès.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? En una furgoneta per poder 
viatjar i la resta ho donaria tot a l’esplai de Riudellots. 
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? En la prehistòria, per poder saber què 
és viure sense tenir un llit, una casa i menjar a taula cada dia. 
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Pasta amb truita francesa.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? En Martí Esgleyes, 
un artista de cap a peus. 
18. El teu grup de música preferit? Pau Vallvé i Alérgicas al Polen. 
19. Una app que creus que hem de conèixer? Bizum.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que més m’agrada del poble és que 
es realitzin activitats com cinema a la fresca, concerts per Sant Jordi... I el que menys m’agrada, és que 
Riudellots celebri una fira del Porc, ja que jo no soc partidària de celebrar un esdeveniment així.

Sandra Rigau Valverde
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Extrovertida, riallera, empàti-
ca i amiga dels seus amics.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El blau clar.
3. El que més t’apassiona? M’apassiona passar estones amb els meus amics, 
ballar i viatjar.
4. Què fas per divertir-te? Escoltar música i ballar sobretot. També em diver-
teix molt veure els meus amics contents i rient.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? La 
meva mare per saber què és tenir una filla i el que ha d’aguantar a vegades.
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6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? La meva millor amiga, la Marina.
7. Què li cuinaries? “Fajitas” amb salsa barbacoa.
8. Què et fa riure? Les pessigolles a la panxa.
9. Què et fa plorar? Moltes coses, però normalment les sèries o pel·lícules tristes.
10. Quina és la teva feina ideal? Actriu.
11.Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Va ser un cap de setmana de juliol a casa 
d’una amiga. Vam fer una barbacoa i vaig estar genial.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Un altaveu, un banyador i crema de sol.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A les Maldives.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Viatjant per tot el món i 
coneixent noves cultures i costums.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? En l’actual perquè és una època de 
creixement i evolució.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? El McDonald’s.
17. Si fossis la protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? En Mario Casas, ja 
que m’agrada molt com actua i a part és molt guapo.
18. El teu grup de música preferit? No tinc un grup de música preferit, però Txarango podria dir que 
m’agrada força.
19. Una app que creus que hem de conèixer?    
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? De Riudellots m’agrada que és un poble 
molt tranquil i que conec la majoria de gent. El que potser no m’agrada tant és la pudor de les granges, 
però ja m’hi he acostumat.

Cèlia Tulsà Huix
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Em descriuria com una 
persona alegre, divertida, una mica tímida, molt ordenada, sensible i 
perfeccionista.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El verd.
3. El que més t’apassiona? Riure fins que em faci mal la panxa.
4. Què fas per divertir-te? Passar estones amb la meva família i els amics.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
Qualsevol persona famosa, per saber com es viu al ser tan conegut.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? La meva 
germana.
7. Què li cuinaries? La meva lasanya de verdures.
8. Què et fa riure? Moltes coses com les bestieses del meu pare, les bromes que faig amb les meves 
amigues, etc.
9. Què et fa plorar? La gent que no és feliç.
10. Quina és la teva feina ideal? Tenir la meva consulta de psicologia.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El que vaig passar amb les meves amigues 
a una casa rural després de graduar-nos.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Menjar, aigua, una llibreta per escriure tot el que faig i una 
ràdio per escoltar música.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Austràlia o Nova York.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Una part la donaria als meus 
pares i l’altra part me la gastaria en viatges per tot el món.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? M’hauria agradat viure a l’antiga Roma 
per saber com construïen tots aquells edificis i monuments que encara avui en dia seguim conservant.
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? Cillian Murphy.
18. El teu grup de música preferit? No és un grup de música sinó una cantant, la Sia.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Alpenglow, és una app que et diu com serà la posta i la 
sortida del sol cada dia.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que més m’agrada és que ho tens tot 
molt a prop de casa i pots anar a tot arreu caminant. I el que no m’agrada tant és la mala connexió que 
hi ha amb els pobles del voltant, ja que l’estació de tren està una mica lluny del centre i passen pocs 
trens cada hora.
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Robert Boada Company
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Segons els meus amics 
un xic gandul.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El blau elèctric.
3. El que més t’apassiona? El futbol.
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els amics.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
El senyor Lionel Andrés Messi Cuccittini.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? En Bnet.
7. Què li cuinaries? Uns espaguetis.
8. Què et fa riure? El riure de l’Ibai.
9. Què et fa plorar? La ceba.
10. Quina és la teva feina ideal? Director esportiu del Barça.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El cap de setmana que vam guanyar la lliga.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Aigua, menjar i un vaixell per poder tornar.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A la Polinèsia Francesa.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? En cotxes i viatges.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? En l’any 92 per viure la primera copa 
d’Europa del Barça.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Les hamburgueses del McDonald’s sens dubte.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Jason Statham.
18. El teu grup de música preferit? No és un grup, és un productor musical: Bizarrap.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Sens dubte Telegram.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que més, les instal·lacions esportives. 
El que menys diria que és que falten busos sobretot per anar a la costa i nocturns.

Guillem Cos Valls
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Em descriuria com una 
persona amable, divertida i amb ganes de fer coses. Alhora, soc una mica 
tímid al principi, però molt extrovertit amb els meus.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El color blanc descriuria 
millor la meva personalitat, ja que aquest color és un color neutre però que 
alhora no passa desapercebut.
3. El que més t’apassiona? Hi ha moltes coses que m’apassionen, entre 
d’elles: passar temps amb la família i els amics i el futbol.
4. Què fas per divertir-te? Per divertir-me, m’agrada sortir de casa sempre 
que es pugui, ja que optes a més varietat de coses a fer per tal d’arribar a la 
diversió i felicitat. Però alhora m’agrada molt estar a casa, ja que també s’hi 
poden fer moltes coses encara que sigui en un espai més reduït.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Com a amant del futbol que soc, 
m’agradaria ser en Leo Messi per un dia. Pot semblar molt típic, però em causa molta curiositat saber 
quin és el dia a dia del millor jugador de futbol del món. Fer la seva rutina, experimentar la importància 
que té dins la societat, etc.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Si pogués convidar a sopar qualsevol 
persona, convidaria en Jordi Cruz, jo el convido a sopar i ell el fa, perquè si l’haig de fer jo no soparíem 
ni a les dotze de la nit.
7. Què li cuinaries? En cas que li hagués de cuinar, crec que li cuinaria alguna cosa senzilla de fer i que no 
requereixi de moltes complicacions, com una truita o un parell d’ous ferrats, per tal de no fer-li passar gana.

Candidats a Hereu 2021
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8. Què et fa riure? Soc una persona de riure fácil, així que amb molt poca cosa, amb una simple tonteria, 
un aconsegueix el meu riure.
9. Què et fa plorar? Soc una persona bastant sentimental i familiar, així que diria la pèrdua d’un familiar.
10. Quina és la teva feina ideal? La meva feina ideal seria poder treballar com a professor d’educació 
primària, que és el grau que començaré aquest any, ja que soc una persona molt pròxima als nens i crec 
que tinc la suficient paciència i interès per tractar amb ells.
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Aquest any ha sigut un any complicat per 
a tothom, però, per sort o per desgràcia, hem pogut seguir gaudint de moltes coses, així que si t’hagués 
de dir el meu millor cap de setmana d’aquest any et diria el cap de setmana de Sant Joan, que vaig anar 
de camping amb els meus pares, els meus cosins i els meus tiets, ja que, després dels esforços realitzats 
durant l’any, necessitava aquests dies de descans.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? A una illa deserta m’emportaria: un encenedor per poder fer 
foc i poder cuinar els aliments que em trobés per l’illa i per poder escalfar l’aigua del mar en cas que ho 
necessités, una farmaciola de primers auxilis per tal de poder-me curar alguna possible ferida i algú de 
compañía, ja que la soledat és el pitjor mal de tots.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Si pogués viure en qualsevol lloc del món 
viuria a Mykonos, ja que considero que és un lloc paradisíac amb unes cases i unes costes precioses. A 
més de ser un lloc en el qual es disposa de molta varietat d’activitats per fer, hi ha molta tranquil·litat.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Si hagués guanyat la loteria, 
em gastaria els diners del premi viatjant pel món coneixent gent nova, aprenent nous idiomes, coneixent 
diferents cultures i nous països.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? M’hauria agradat viure a la Prehistòria, 
ja que m’hauria agradat saber de primera mà com la humanitat intentava sobreviure en una època on 
l’objectiu de vida era la supervivència.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Quant al menjar, soc una persona que m’agrada tot, 
així que no tinc un menjar per emportar preferit, però si hagués d’escollir-ne un escolliria un tàper 
d’amanida de pasta, ja que és una cosa que entra bé a totes hores.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Si fos el protagonista 
d’una pel·lícula, m’agradaria que Dwayne Johnson “The Rock” fos l’actor secundari, ja que sempre l’he 
vist de protagonista i em causa curiositat veure com ho faria com a actor secundari. A més, crec que 
faríem una gran parella, ja que seria curiós veure l’evident diferència física que hi ha entre els dos.
18. El teu grup de música preferit? No tinc grup de música preferit, però sí gènere o estil de música 
preferit que és el reggaeton. Alguns dels meus cantants preferits són Bad Bunny, Myke Towers i Ozuna.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Una app que crec que heu de conèixer és Zen Flip Clock. 
Aquesta app és senzilla però útil. Converteix el teu mòbil en un rellotge d’escriptori que t’ajuda a estar 
desconnectat del mòbil però concentrat en el que estiguis fent i alhora et manté informat de l’hora que és.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? Hi ha moltes coses que m’agraden del 
poble, com és la tranquil·litat que hi ha ja que no és un poble gens conflictiu ni res per l’estil i, al ser 
un poble petit, ens coneixem quasi tots els habitants. Però alhora hi ha coses que no m’agraden tant 
del poble com, per exemple, la poca estima que hi ha pel poble per part de la població o les poques 
activitats que hi ha per als joves.

Marc Duran Pérez
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Amic dels seus amics, rialler.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El blau.
3. El que més t’apassiona? Quedar amb la meva gent. 
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb el gran Joan Nierga.
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
L’Arnau Droch per aprendre a desbrossar parcel·les.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? En Chuty.
7. Què li cuinaries? Vedella amb bolets de camp.
8. Què et fa riure? Veure en Joan Nierga.
9. Què et fa plorar? Les pel·lícules de riure.
10. Quina és la teva feina ideal? Director de Màrqueting.
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Genís Font Roca
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Em descriuria com una 
persona alegre, amb qui pots confiar i amable.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El color blau, ja que transmet
tranquil·litat.
3. El que més t’apassiona? El futbol i el motor.
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els amics ja sigui per fer esport, 
prendre alguna cosa...
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? 
Ronald Koeman, per veure com se sent marcant un gol tan important.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Marc Márquez.
7. Què li cuinaries? Uns macarrons.
8. Què et fa riure? Els vídeos i mems d’Instagram.
9. Què et fa plorar? Els desequilibris entre països rics i pobres.
10. Quina és la teva feina ideal? Freestyler professional.
11.Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? Un cap de setmana a un apartament amb 
amics a Platja d’Aro.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Una caixa de llumins, una canya de pescar i un matxet.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Santa Monica, California.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? En cotxes, motos i inversions 
immobiliàries.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? A l’antic Egipte, ja que m’agra-daria 
veure com ho van construir tot.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Un kebab.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari?
Arnold Schwarzenegger
18. El teu grup de música preferit? Bad Bunny.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Wikiloc, per seguir rutes, ja siguin caminant, en bici, en 
moto… que ha fet altra gent.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? Les 
instal·lacions esportives com la pista i el pavelló. El que no m’agrada tant, 
les poques activitats que hi ha per a joves i els horaris de bus que no et 
permeten anar a la costa.

Sergi López Xirgo
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Crec que el meu millor amic 
em descriuria com una persona amb ganes de fer coses i d’ajudar els altres. 
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? El vermell, ja que soc una 
persona apassionada amb tot allò que faig. 

11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El del meu aniversari.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Una barca, llanternes i en Joan Nierga.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? A Dubai.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? En una mansió.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? A l’any 1 després de Crist.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Espaguetis de la Berta.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? L’Ester Expósito.
18. El teu grup de música preferit? AlcaZone. 
19. Una app que creus que hem de conèixer? El Waze.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que més Instal·lacions Martí Duran i el 
que menys el camp de futbol, perquè no es pot fer servir.
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Joan Nierga Planas
1. Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Em descriuria com una 
persona amb ganes de fer coses.
2. Quin color descriu millor la teva personalitat? Blau.
3. El que més t’apassiona? El futbol.
4. Què fas per divertir-te? Quedar amb els amics, fer algun partidet de 
futbol...
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? El 
bicho, Cristiano Ronaldo.
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Lionel Andrés 
Messi.
7. Què li cuinaries? Espaguetis.
8. Què et fa riure? Els acudits dels avis.
9. Què et fa plorar? En Messi trist.
10. Quina és la teva feina ideal? Qualsevol, però a Riudellots.
11.Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El de Sant Joan.
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Una casa i menjar.
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Hawaii.
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Independitzar-me, i per a 
la família.
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? Ja m’agrada en el que estic ara.
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Espaguetis, hamburgesa i pizza, està igualat.
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? En Marc Duran.
18. El teu grup de música preferit? Vaig variant, per això no en tinc.
19. Una app que creus que hem de conèixer? Wiseplay, per aquí puc veure tots els partits de futbol.
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? M’agrada la tranquil·litat que hi ha. I no 
m’agrada gaire que no hi ha gaire cosa a fer, per exemple un diumenge.

3. El que més t’apassiona? El món de l’esport. 
4. Què fas per divertir-te? Escoltar música i passar temps amb els amics i la família. 
5. Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per què? Seria en Lewis Hamilton per tal 
de poder viure una experiència a tota velocitat. 
6. Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? Convidaria a sopar en Leo Messi. 
7. Què li cuinaries? Una bona fideuà. 
8. Què et fa riure? En Jordi Molina. 
9. Què et fa plorar? Qualsevol cosa dolenta que passi a gent propera. 
10. Quina és la teva feina ideal? Advocat. 
11. Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El de la setmana de Sant Joan, ja que el vaig 
passar amb uns amics a Sant Antoni de Calonge. 
12. Què t’emportaries a una illa deserta? Menjar i eines per tal de sobreviure. 
13. Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Als Estats Units. 
14. Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? En fer la volta al món. 
15. En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? A l’edat mitjana per tal de ser un 
cavaller. 
16. Quin és el teu menjar per emportar preferit? Kebab. 
17. Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? Dwayne Johnson, 
“The Rock”. 
18. El teu grup de música preferit? Grup Diversiones. 
19. Una app que creus que hem de conèixer? Pokémon GO, ja que et fa tenir una vida activa. 
20. Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? El que m’agrada és la vida tranquil·la i el 
que no tant que a vegades hi falten activitats per als joves.



Més info 
www.riudellots.cat


