
www.diarisantquirze.cat

Número 5 - Agost 2013

Sant Quirze farà la cadena humana 
des de Sant Pau d’Ordal

L’Handbol Sant Quirze torna a 
Primera Nacional

Els cartutxos de tinta compatibles 
guanyen pes en època de crisi

PÀGINA 10

PÀGINA 6   

PÀGINA 9

Entendre Egipte,
entendre la democràcia

PÀGINA 4

Cartell de la Festa Major 2013, dissenyat per Paula Bito

Acaben les 
vacances, 
comença la 
Festa 
Major!
Els carrers de Sant 
Quirze s’ompliran 
d’activitats entre el 
29 d’agost i el 2 de 
setembre
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12 propostes per gaudir de la Festa Major
Redacció / La millor forma d’acomiadar-se de les 
vacances és per a molts quirzetencs implicar-se 
en les activitats de Festa Major que enguany se 
celebren entre el  29 d’agost i el 2 de setembre. 
Fem un tastet d’algunes de les activitats més en-
grescadores d’aquesta edició.
1. Novè Correbars de Festa Major. Lloc: Bar Sant 
Quirze. Data: dijous 29 a les 19.30h. La Comissió 
de Jocs Florals del Casal La Impremta organitza 
un recorregut per diversos bars de Sant Quirze 
escortat per la txaranga Cocobongos. 
2. “Gent de Sant Quirze”, exposició del GIHSQ. 
Lloc: Casa Vila-Puig. Data: divendres 30 a les 
19h. Col·lecció fotogràfica del passat del poble 
recopilada pel Grup d’Investigació i Història de 
Sant Quirze. La mostra podrà visitar-se durant els 
dies de Festa Major de 12 a 14h i de 18 a 20h.
3. Pregó d’Els Mandukos. Lloc: Balcó de 
l’Ajuntament. Data: divendres 30 a les 20h. 
Una de les entitats més actives del poble, Els 
Mandukos, garantirà el bon humor en el pregó 
d’aquest any que es podrà presenciar des de la 
plaça de la Vila. Com sempre, anirà seguit d’un 
cercavila popular.
4. Inici de les Barraques. Lloc: Parc de Can Fe-
liu. Data: a partir del divendres 30 a les 23.30h. 
El punt més jove i desenfadat de la Festa Major 
el portaran com ja és tradicional Les Barraques 
de Sant Quirze. Les activitats programades co-
mençaran amb un concert de música local a cà-
rrec de Jodiendo Vecinos i Dions ni dör, guanya-
dors del concurs de grups locals. Durant els dies 
de Festa tindran lloc tot tipus d’activitats: maca-
rronada, pintada d’un graffity, torneig de Matar, 
etc. 

5.  Torneig de tennis taula. Lloc: Parc de les Mo-
risques. Data: dissabte 31 a les 10h. Celebrat en 
un marc tan favorable com el Parc de les Moris-
ques, és una ocasió ideal perquè petits i grans 
descobreixin la passió per aquest esport o posin 
a prova la seva destresa. Hi haurà premis per als 
tres classificats de cada categoria.
6. Festa de l’escuma. Lloc: Plaça Anselm Clavé. 
Data: dissabte 31 a les 12.30h. Tot un sinònim de 
la diversió de Festa Major i una bona ocasió per 
refrescar-se.
7. Copa Sant Quirze d’Handbol. Lloc: Pavelló 
municipal. Data: dissabte 31 a les 18h. El primer 
equip del Club d’Handbol Sant Quirze inicia una 
apassionant temporada a Primera Nacional, però 
abans es presenta davant l’afició quirzetenca en 
un partit amb un club convidat.
8. The Mamzelles en concert. Lloc: Plaça Anselm 
Clavé. Data: dissabte 31 a les 22.45h. Espectacle 
del trio format per Paula Malia, Paula Ribó i Bàr-
bara Mestanza que es va saltar a la fama amb 
l’anunci “Envàs on vas?”.
9. Masterclass d’spinning. Lloc: Parc de Les Mo-
risques. Data: diumenge 1 a les 10h. Després de 
l’èxit de la primera edició que va sorprendre to-
thom qui passejava pel Parc de les Morisques, 
torna una masterclass d’spinning, on fer esport 
es converteix en tot un espectacle dirigit per la 
música i un monitor.
10. Concurs d’entrepans. Lloc: Avinguda Pau Ca-
sals. Data: diumenge 1 de 16.30 a 19.30h. Tot 
recuperant una tradició que se celebrava fa uns 
quants anys a Sant Quirze, l’Associació de Co-
merciants organitza aquesta activitat que premia 
l’entrepà més gran, el més original, el més bo i el 

més equilibrat a nivell dietètic.
11. Concert de Menaix a Truà. Lloc: Parc de les 
Morisques. Data: diumenge 1 a les 21h. Aquest 
grup de pop-rock català nascut al 1999 demos-
trarà la seva consolidació artística al concert cen-
tral de Festa Major. Composen el trio Cris Juani-
co, Toni Xuclà i Juanjo Muñoz.
12. Cloenda de Festa Major. Lloc: Rodalies del 
Parc de Les Morisques. Data: dilluns 2 a partir 
de les 20h. Un dels moments més màgics de la 
Festa Major és la seva cloenda, que comença 
amb una botifarrada popular en què diferents en-
titats del poble ofereixen botifarra per 2 euros, re-
fresc o aigua per 1 euro i cervesa per 1,50 euros. 
Paral·lelament té lloc la cantada d’havaneres re-
gada amb rom cremat, seguit del castell de foc i 
la fi de festa.
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Font: Ajuntament de Sant Quirze 



4 Opinió

CARTA AL DIRECTOR: 
Es sol·liciten testimonis d’un atropellament a 
Sant Quirze 

EDITORIAL: 
Entendre Egipte, entendre la democràcia 
Després d’un any de govern islamita del presi-
dent Mursi, recolzat pel moviment dels Germans 
Musulmans, l’exèrcit egipci, amb el suport de 
diferents sectors i mobilitzacions populars a la 
Plaçaa Tahir, va trencar l’ordre democràtic i va 
destituir el legítim president el mes de juliol. La 
reacció no es va fer esperar i aquests primers 
dies d’agost hem pogut veure les protestes dels 
partidaris de Mursi, exigint la fi del colpisme mi-
litar i com aquest ha reprimit amb munició real 
l’ocupació de places i les protestes.
És difícil entendre què està passant a Egipte i 
més quan els dos sectors en guerra civil diuen 
actuar per defensar la democràcia. Efectivament 
els Germans Musulmans van legalitzar el partit 
Llibertat i Justícia amb el qual es van presentar 
a les eleccions, i en un any no han fet canvis de 
lleis ni han imposat la “Sharia” com a fonament 
de la legitimitat de l’Estat, com sí han fet altres 
països com l’Iran o Turquia amb mesures decla-
radament islàmiques.
Pel que sembla, resoldre el conflicte entre govern 
de la majoria i respecte als valors de les altres 
formes de pensament és una necessitat i per 
això, la democràcia a Egipte s’ha esmicolat quan 
vol imposar normes que xoquen decididament 
amb valors no compartits: el paper de la dona en 

aquests països islàmics, la falta de llibertat reli-
giosa de les majories/minories, etc. A Egipte hi 
pot haver un 10% de coptes i altres grups cris-
tians.
Sembla que la millor proposta passa perquè la 
democràcia només legisli els aspectes d’amplis 
consensos, mentre que la resta dels temes (re-

ligiosos polítics, econòmics i socials) entrin dins 
del necessari debat i cerca d’acords,  però sense 
imposicions. És difícil aconseguir l’equilibri, però 
l’estabilitat arriba quan tothom veu respectats els 
seus valors i les minories són llavors constituïdes 
només pels qui amb violència volen imposar les 
seves idees.

Per Núria Sans.

Dimecres 3 de juliol sobre les 19 hores de la tar-
da, quan travessava el pas de vianants, vaig patir 

un atropellament al carrer Ronda Arraona, al cos-
tat de la farmàcia Oliveres.
Em van ajudar unes persones i a causa de 
l´ensurt del moment no vaig demanar noms.

La meva companyia em sol·licita algun testimoni. 
Demano la col·laboració d’algú que recordi el fet. 
Agrairé molt qualsevol ajuda.
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El conflicte sirià pot desencadenar una 
crisi internacional

El cas Bárcenas segueix desestabilitzant el 
govern de Mariano Rajoy

L’atac amb armes químiques que presumptament 
va perpetrar el règim sirià de Bashar al-Assad el 
passat 21 d’agost i que segons les forces oposi-
tores hauria provocat prop de 1.400 morts, podria 
desembocar en una greu crisi internacional. 
Mentre agents de l’ONU van inspeccionar la zona 
de Ghouta, a l’est de Damasc, i a recollir mos-
tres de les víctimes, Estats Units va considerar 
el possible atac químic com una “línia vermella” 
i va començar a estudiar una possible actuació 
bèl·lica al país àrab. Aquest és un extrem al qual 
s’oposa frontalment Rússia, aliat d’al-Assad, que 
considera que la intervenció armada a l’Orient Mi-
tjà comportaria efectes “catastròfics” en una de 
les zones més conflictives del món on conviuen 
països com Israel i Iran.    Bashar al-Assad, president sirià

Luis Bárcenas, extresorer del Partit Popular

La comptabilitat B del Partit Popular i el pagament 
de diner negre a alguns dels seus dirigents, fins 
i tot als seus secretaris generals i vicesecretaris 
generals entre 1990 i 2009, segons l’extresorer 
del PP Luis Bárcenas, serà un dels temes can-
dents del curs polític que comença aquest set-
embre. La causa que instrueix el jutge Pablo Ruz 
ha de posar llum sobre el possible finançament 
irregular del Partit Popular. 
El procés judicial va començar arrel de la imputa-
ció de Bárcenas dins el cas Gürtel, ja que havia 
cobrat de la xarxa dirigida per Francisco Correa. 
Des de llavors, el cercle es va estrenyent sobre 
les altes cúpules del PP. Amb processos paral·lels 
que afecten altres partits com el PSOE o CiU, el 
sistema de partits espanyol i català ha quedat en 
entredit per la seva falta de transparència



Sant Quirze per la Independència, secció local 
de l’Assemblea Nacional Catalana, ha omplert 18 
autocars que conduiran a prop de mil quirzetencs 
a la cadena humana que tindrà lloc de nord a sud 
de Catalunya l’11 de setembre per reclamar el 
dret a decidir la separació respecte a Espanya. 
El traçat de la Via Catalana transcorre per 400 
quilòmetres que trepitgen el tram de l’antiga Via 
Augusta entre El Pertús i Alcanar. Els quirzetencs 
es desplaçaran fins a Sant Pau d’Ordal, al muni-
cipi de Subirats (Alt Penedès), en un tram d’1km 
envoltat de vinyes.
Els autocars sortiran a mig matí. Un cop s’arribi 
es dinarà i es farà temps fins a les 17.14 hores, 
quan tindrà lloc la cadena humana d’una hora. 
Els organitzadors volen que els participants ves-
teixin amb samarreta groga per guanyar visibilitat 
de cara als dispositius aeris i terrestres que foto-
grafiaran l’acció.
A més, l’ANC a Sant Quirze vol construir una es-
telada solidària de 12x6 metres feta d’aliments 
que es muntarà el proper 28 de setembre.  
Com a oposició als actes sobiranistes, el mo-

viment unionista 12 de Octubre ha convocat el 
mateix 11S una concentració davant la Sagrada 
Família amb el lema “Una Diada por la Unidad 
de España”. 
Mentrestant, els ponts de diàleg entre els go-
verns català i espanyol sobre la consulta 

d’autodeterminació segueixen trencats. L’últim 
intent formal va ser la carta que el president Ar-
tur Mas va enviar al cap de l’executiu espanyol, 
Mariano Rajoy, i que encara no ha obtingut res-
posta.  

6 Quan Arribi Setembre

Sant Quirze contribuirà amb 18 autocars 
a la Via Catalana
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Vacances per a tots els gustos
 i necessitats

Redacció / Ja sigui per necessitat o per pre-
ferències personals, cadascú es pren les va-
cances d’una forma diferent. Hi ha famílies que 
compren un vol i visiten a fons una ciutat o una 
regió europea. D’altres decideixen relaxar-se a la 
platja o a la muntanya, ja sigui dins o fora del 
país. Altres persones planifiquen un viatge més 
exòtic fora del continent europeu. Finalment, hi 
ha qui decideix quedar-se a casa i fer sortides 
esporàdiques, tot descobrint que hi ha racons 
de Barcelona o d’altres ciutats del nostre entorn 
que coneixem menys dels que ens pensàvem i 
mereixen una certa dedicació turística. Totes les 
opcions són bones per escapar de la rutina, re-
laxar-se i conèixer altres realitats que són lluny o 
a prop nostre.
Malgrat la crisi econòmica, resulta sorprenent 

que, segons l’estudi de fotocasa.es “Hàbits en les 
vacances dels espanyols al 2013”, un 36% dels 
ciutadans espanyols enquestats considera que 
les dificultats econòmiques del país no han afec-
tat els seus plans d’estiu, enfront d’un 46% que 
sí que es considera afectat i un 18% que ha es-
curçat els dies fora de casa. En la mateixa línea, 
el “Baròmetre de Vacances dels Europeus 2013” 
d’Europ Assistance augurava que només un 42% 
dels espanyols marxaria de vacances enfront del 
51% del 2012 o el 65% del 2011.
Paradoxalment, aquest descens ha coincidit amb 
un dels estius de la història en què Espanya ha 
rebut més turistes. Al juliol van visitar el país 
7.875.997 turistes, la xifra més alta de la història. 
Catalunya, Illes Balears i Andalusia són les tres 
comunitats més visitades.

Breus

El mossèn Joaquim Meseguer deixarà 
la parròquia de Sant Quirze a mitjans 
de setembre per servir com a rector a les 
parròquies de Rubí. El capellà deixa el 
càrrec després de 15 anys en els quals ha 
viscut la construcció de la nova església 
o la celebració dels actes del mil·lenari 
de la parròquia de Sant Quirze i Santa 
Julita. El substituirà Oriol Pallàs. 

Prop de 500 veïns i veïnes van participar 
en la campanya “Mulla’t per l’esclerosi” 
a la Piscina Municipal el passat dissabte 
13 de juliol. Més de 40.000 quilòme-
tres es van nedar a tot Catalunya per 
recaptar prop de 300.000 euros que es 
destinaran a millorar la qualitat de vida 
de les persones que pateixen esclerosi 
múltiple. 



9Esports

L’Handbol Sant Quirze torna a 
Primera Nacional 

Robert Sendra / El somni de l’equip Sènior A del 
Club d’Handbol Sant Quirze de tornar a jugar a 
categories estatals semblava haver-se esvaït a 
la segona meitat de la temporada que acabem 
de passar després d’un seguit de mals resultats, 
però finalment els despatxos han fet possible 
l’ascens a Primera Nacional. 
L’assemblea general de la Federació Espanyola 
d’Handbol va decidir el passat 22 de juny ampliar 
de 4 a 6 grups de 14 equips la Primera Nacional. 
Amb aquesta nova organització, s’ha establert 
un grup format exclusivament per clubs catalans, 
fet que ha permès que els equips que havien de 
descendir se n’escapin, i que aquells que es van 
quedar a les portes de l’ascens l’hagin aconse-
guit unes setmanes més tard del final de la tem-
porada.

Tot i que el Sant Quirze ha quedat sisè al seu grup 
en la temporada 2012-2013, la Federació Cata-
lana d’Handbol va proposar la seva candidatura 
per a l’ascens a la seva homòloga espanyola per 
tal de completar un grup de 14 equips. D’aquesta 
manera, queda configurada una competició ple-
na de pesos pesats que garanteixen una propera 
temporada intensa al Pavelló Esportiu Munici-
pal. Competiran amb el Sant Quirze: La Garriga, 
Gavà, La Roca, Granollers B, OAR Gràcia Sa-
badell, Sant Martí Adrianenc, Sant Esteve Ses-
rovires, Joventut de Mataró, Esplugues, Vendrell, 
Salle Montcada, Sarrià de Ter i Palautordera.

Breus

Jaume Solé, president de l’Handbol 
Sant Quirze, va confirmar al Diari 
que el Club està buscant un estil de joc 
identificable de Sant Quirze amb l’ajuda 
del seu director tècnic, Javi Fernández. 
“Hem de potenciar més l’esforç i la llui-
ta. Volem una defensa el més agressiva 
possible i que els jugadors corrin durant 
tot el partit”. 

21 jugadors formaran la plantilla de 
l’equip Amateur A del FC Sant Quirze 
aquesta temporada amb l’objectiu de 
tornar a assolir la Primera Catalana. 
L’equip entrenat per Juan Carlos Rodrí-
guez i Pep Soler compta amb vuit noves 
incorporacions per assolir el repte. 
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Carles Gilabert, franquiciat de Rec Line a Sant Quirze: 
“Els cartutxos de tinta compatibles tenen molta sortida en 
època de crisi”
Robert Sendra / L’obertura d’una franquícia s’ha 
convertit en una alternativa laboral per a molts tre-
balladors que s’han quedat sense feina a causa de 
la crisi econòmica i han trobat en l’autoocupació 
l’única forma de reincorporar-se al mercat de tre-
ball. Aquest és el cas de Carles Gilabert (1960), 
que des de fa dos anys obre la persiana de la seva 
botiga, una persiana que llueix la seva caricatura, 
pintada per un amic de la seva filla. El dibuix s’ha 
convertit en el símbol de la botiga, especialitzada 
en consumibles d’impressora de l’ensenya Rec 
Line. “Em vaig quedar sense feina i, amb cinquanta 
anys, t’espaviles pel teu compte o ja no et vol nin-
gú”, diu. Després de més de 24 mesos, el balanç 
que fa és positiu, i afirma que entre el primer any i 
el segon la facturació del negoci s’ha incrementat 
més del 30%.
Carles Gilabert era comercial del sector del sub-
ministrament industrial. Va passar dels cargols i la 
maquinària als tòners perquè va detectar que eren 
un producte que tothom consumia i que no tenia 

una cobertura específica a Sant Quirze. 
Rec Line Sant Quirze ofereix consumibles per a im-
pressora, cartutxos i tòners, tant marques originals 
de fabricants com compatibles de Rec Line. Davant 
de l’eterna disjuntiva sobre quina és la millor elec-
ció, Gilabert es decanta per la marca blanca, una 
opció que ha viscut un boom arran de la crisi a cau-
sa d’uns preus que poden arribar a representar la 
meitat que els dels originals. “Quan hi ha bonança 
les empreses no es miren tant les despeses i com-
pren aquests productes al mateix que ven llibretes, 
paper i bolígrafs. Però quan arriben les èpoques 
dolentes es diversifiquen les compres per estalviar 
entre un 40 i un 50%”, afirma.
“És fals que la durada dels cartutxos no sigui la 
mateixa”, afegeix, “tot i que és veritat que hi ha 
compatibles de primera línia i de segona línia. En 
el nostre cas, tenim alguna referència amb més ca-
pacitat de tinta que l’original”. A més, recalca que 
només entre l’1 i l’1,5% dels compatibles presenten 
errors. La botiga també subministra complements 

informàtics com ratolins, teclats i impressores, així 
com servei de reparació d’ordinadors.
La importància de fer vida al poble
Els seus productes van adreçats tant a empreses 
de producció i de serveis com a particulars. Escoles 
com El Turonet o Lola Anglada imprimeixen amb 
la seva tinta. En aquest sentit, Gilabert considera 
que ser conegut al poble ha estat un avantatge 
comercial als inicis del negoci. De fet, aposta pel 
boca-orella, la inversió en publicitat, la participació 
a la Mostra de Comerç i “la feina de formigueta” 
com a ingredients bàsics per tirar endavant el seu 
negoci.
Gilabert va ser durant set anys president de l’AMPA 
de l’escola Purificació Salas, i més tard, acompan-
yant els progressos acadèmics de la seva filla, 
també va encapçalar l’AMPA de l’Institut. Actual-
ment és secretari de l’Associació de Comerciants i 
Secretari d’Organització  del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) a Sant Quirze, on milita des 
del 2008. 
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La Festa Cubana va recaptar més de 2.700 euros 
que es van destinar al casal d’estiu de la Creu Roja 
per a infants del Vallès

RS / “Ens hem fet grans”, deia Laura Roger, 
presidenta de l’Ateneu del Món, quan tot just co-
mençava a agafar embranzida la divuitena Festa 
Cubana que acull Sant Quirze. En aquesta tra-
jectòria, la celebració ha passat de ser un sopar 
a convertir-se en una festa completa de ritmes 
caribenys i mojitos, amb rifes de regals i concurs 
de cartells inclosos. El passat dissabte 6 de juliol, 
aquesta iniciativa que complia 18 anys va recap-
tar 2.766 euros davant la Masia de Can Feliu. 
Els diners recaptats es van destinar al Casal 
d’Estiu de la Creu Roja, una iniciativa pionera 
de la qual es van beneficiar 24 nens i nenes de 
l’àrea d’influència de Sabadell que es troben en 
risc d’exclusió social. “L’objectiu del casal és la 
realització d’activitats lúdiques i educatives amb 

sortides esportives i culturals, garantint tots els 
àpats indicats per als infants”, apuntava Ateneu 
del Món. Els nens també van participar en unes 
colònies i van rebre un val de menjar fresc per a 
les seves famílies.
Fins ara, totes les edicions de la Festa Cubana, 
ja hagin estat organitzades per la desapareguda 
ONG Sant Quirze Solidari o per l’Ateneu del Món, 
s’han centrat en projectes destinats a països en 
vies de desenvolupament. En aquesta ocasió, les 
necessitats imperioses del moment han obligat 
els organitzadors a fer un gir en la idiosincràsia 
de la iniciativa i centrar-se en els problemes de 
l’entorn més proper.
La crisi afecta tothom, i Laura Roger reconeix que 
aquest any ha calgut un esforç extra tant per part 

de l’Ateneu del Món com per part dels botiguers 
per tal de poder fer realitat la Festa i activitats 
com la rifa. Malgrat els moments difícils per al co-
merç, més d’una vintena de botiguers van donar 
productes dels seus establiments per sortejar-los 
entre els assistents a la celebració.
Durant la Festa es van servir 250 àpats entre 
amanides i fideuàs a 12 euros i 350 mojitos a 
3,5 euros. A la passada edició de 2012 la parti-
cipació al sopar va ser superior, ja que més de 
330 persones van tastar-lo. Igualment, enguany 
els organitzadors havien previst un volum de 600 
consumicions, ja que l’èxit de la celebració l’any 
passat va provocar que s’acabés la beguda.
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Janna Sobrepera, millor jugadora infantil de l’handbol 
espanyol: “Tenim equip per poder quedar primeres 
d’Espanya”

Robert Sendra / L’handbol femení viu un moment 
dolç a Sant Quirze i la pluja de títols que arriba des 
de l’equip femení i els cadets signifiquen la con-
solidació del projecte formatiu del Club d’Handbol 
Sant Quirze. Una de les jugadores que més bé 
reflecteixen la qualitat d’aquesta generació de jo-
ves esportistes és Janna Sobrepera, capitana de 
les infantils i millor jugadora d’Espanya en la seva 
categoria després que l’equip hagi completat una 
competició nacional excel·lent i s’hagi proclamat 
subcampió, cedint només davant l’andalús Ro-
quetas. “Tenim equipet i podem quedar primeres 
d’Espanya la temporada que ve”, afirma la líder 
de les kiris amb un somriure. Som a l’oficina del 
Club d’Handbol i al voltant de la Janna hi ha tres 
de les copes que ha guanyat aquesta temporada 
a nivell individual i d’equip.
Janna Sobrepera porta jugant a handbol més 
de mitja vida. Seguidora del Barça i el Castell-
defels, té 12 anys, el curs vinent començarà se-

gon d’ESO a l’Institut de Sant Quirze i des dels 
6 practica aquest esport. Primer ho va intentar 
amb el tennis, i també apuntava maneres, però 
va prendre una decisió. “Quan li van proposar fer 
més hores va dir que no volia continuar perquè 
el tennis li semblava individualista i volia jugar en 
equip”, recorda la seva mare, Sònia Casol.
La Janna havia vist fotos del seu pare, que havia 
sigut porter del club quirzetenc quan es van as-
solir els dos darrers ascensos a Primera Divisió 
Nacional els anys 1998 i 2002. “A casa parlem 
molt d’handbol”, explica la jugadora després de 
reconèixer que porta aquesta disciplina a la sang. 
De fet, el seu germà Pol també juga a aquest es-
port i alguns caps de setmana els pares s’han de 
dividir per acompanyar-los als partits. A més, en 
els darrers temps, coincidint amb els bons resul-
tats i les finals disputades per les infantils, han 
hagut de viatjar a ciutats com Palència, València 
o Gijón. “Gaudim i ens ho passem molt bé amb el 

grup de pares que s’ha format”, explica la Sònia. 
De fet, el seu marit agafa les vacances en funció 
dels calendaris esportius dels fills. “Es guanyi o 
es perdi, és molt important el suport dels pares, i 
més en aquestes edats”.
Els primers passos de la Janna en el món de 
l’handbol es van produir en un campus d’estiu. 
La temporada passada, quan era alevina, el club 
la va avançar perquè donés un cop de mà a les 
companyes de l’infantil. Per tant, va col·laborar 
decisivament en els èxits d’aquell any: Lliga Ca-
talana, Copa i bronze a Espanya. En aquesta 
temporada 2012-2013, ja com a infantil de primer 
any i capitana, la gesta s’ha millorat: Lliga Ca-
talana guanyant el trofeu enfront del màxim rival 
(Les Franqueses), campiones de sector a Valèn-
cia, medalla de plata a Espanya i trofeu com a 
millor jugadora. “Dels tres reptes individuals que 
tenia, ja n’he complert dos: ser escollida com a 
millor jugadora i jugar amb la selecció catalana”. 
El tercer repte més immediat és jugar amb l’equip 
espanyol, i la Federació ja l’ha fitxat per a la tem-
porada que ve.
Bon ambient com a base de l’èxit
Segons la Janna, la clau dels èxits de l’equip és 
el grup humà ben avingut que s’ha format amb 
l’entrenador Joan Gosálvez al capdavant. Tot i 
que la majoria de jugadores no havien competit 
juntes l’any passat, es coneixen de l’institut. “Ens 
passem mig entrenament rient, més o menys com 
l’any passat, però abans potser hi havia una mica 
més d’esforç”, reconeix.  La diversió també es 
trasllada a la rivalitat amb l’equip masculí. “Quan 
compartim pista amb els nens sempre volen fer 
partits amb nosaltres perquè es veuen superiors, 
i sempre s’emporten un carro; és superdivertit”, 
bromeja.


