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L’expilot i enginyer Pere Pi, de Lliçà d’Amunt, explica la seva trajectòria en un llibre

Llegenda viva de les dues rodes
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Pere Pi mostra la portada del seu llibre, on hi surt ell mateix, aquest dimecres a la redacció d’EL 9 NOU

L’autor del llibre, fent motocròs en una de les fotos que conté el llibre

Lliçà d’Amunt

Ramon Solé

La majoria dels aficionats 
a les motos i les bicicletes 
de trial de tot el món no 
ho saben, però molta culpa 
de l’evolució tècnica de les 
màquines que piloten la té 
un vallesà. Pere Pi, de 72 
anys i de Lliçà d’Amunt, ha 
estat una de les figures més 
destacades del país en el 
món de la moto –com a pilot, 
enginyer i empresari– i la 
bicicleta: ha estat l’únic que 
ha aconseguit ser campió 
d’Espanya en tres modali-
tats diferents (velocitat, 
amb Derbi; motocròs i trial, 
amb Montesa); va aportar 
innovacions decisives a les 
motos (aplicades sobretot als 
models Cappra, Cota i Endu-
ro de Montesa) i les bicis de 
trial, va fundar l’empresa de 
bicicletes Monty i va crear 
l’esport del bike trial, o trial 
en bicicleta. Déu n’hi do.
Ara, Pere Pi s’ha decidit a 
aplegar les innombrables 
anècdotes i vivències de la 
seva trajectòria en un llibre. 
Es titula No tinc 200 anys i 
es presenta aquest dissabte 
a les 11 del matí al Museu 
Isern de la Moto, de Mollet. 
L’entrada a l’acte és lliure. 

“És el primer llibre que 
faig, i això no era gens pre-
visible perquè vinc de ser 
esportista, enginyer i empre-
sari, i de lletres en sé ben 
poques. Vaig néixer a Lliçà 
i, per culpa d’una malaltia, 
vaig haver de deixar d’anar 
a escola als 11 anys. Tot ho 
he hagut d’aprendre tot sol”, 
explica Pere Pi. L’expilot 
concreta l’anècdota de la 
qual va néixer la idea del lli-
bre. “Ja feia temps que m’ho 
deien i jo sempre responia 
que no, que no tinc cultura 

ni sé escriure. Però fa uns 
anys, una gent de Martorell 
em van convidar a sopar i em 
demanaven que expliqués 
anècdotes de la meva trajec-
tòria, i els agradava molt, i 
reien i aplaudien i em van 

dir ‘Sembla que tinguis 200 
anys’. Llavors vaig pensar 
que potser sí que valia la 
pena fer un llibre. Inicial-
ment, el volia fer de fotos 
però, a l’hora d’escriure els 
peus, sense voler m’allarga-

va i acabava explicant més 
coses. Total, que m’ha sortit 
un llibre”, explica Pi. 

Sobre el seu paper deter-
minant en l’evolució de 
motos i bicis de trial, i tot i 
que moltes innovacions eren 
creacions pròpies, Pere Pi no 
es defineix com a inventor. 
“El que em feia venir les 
idees era l’experiència; per 
exemple, l’estrep plegable 
se’m va acudir perquè prepa-
ràvem una moto de trial i els 
estreps tocaven a terra. Així 
de simple”, apunta.

Després de l’acte del llibre 
de Pere Pi, es portarà a ter-
me al mateix museu Isern la 
presentació del Derbi Sport 
Club-Amics de la Derbi, 
a càrrec del seu president 
Jordi Giné, que coordina una 
exhaustiva recerca de mate-
rial sobre la marca per fer-ne 
un arxiu. El museu obrirà a 
les 10 del matí, en una jorna-
da de portes obertes.

Catàleg 

d’innovacions

R.S.

Pere Pi va revolucionar el 
món de la moto i la bici-
cleta, amb aportacions (se 
n’hi atribueixen un total 
de 38) que posteriorment 
s’han convertit en estàn-
dards mundials. Algunes 
de les més importants són:

-Dipòsit de moto d’una 
sola peça

-Estreps plegables per a 
moto

-Greixatge d’oli al bascu-
lant per a la cadena (moto)

-Tub de respiració del 
dipòsit de benzina

-Pinyó de sortida del canvi 
de marxes desmuntable 
manualment

-Tubs protectors de la 
cadena per protegir-la del 
fang (moto)

-Dipòsit de benzina pivo-
tant per tenir accés al fil-
tre de l’aire i les eines.

-Protector per evitar que 
el fang s’encasti al cilindre 
i la culata, amb el conse-
güent augment de pes i 
pèrdua de refrigeració

-Dipòsit curt per a models 
de motocròs, per aconse-
guir una millor entrada als 
revolts

-Palanques de fre i canvi 
plegables (motos)

-Bicicleta de trial sense 
seient

-Bicicleta amb pneumà-
tic de 19x2,5 polzades 
(disseny propi). Avui la 
fabriquen les principals 
marques.

Sant Celoni

EL 9 NOU

El sènior femení de la secció 
de vòlei del Club Espor-
tiu Sant Celoni organitza, 
aquest diumenge, la primera 
edició del torneig de vòlei 
4x4 femení. Aquest equip 
ja va organitzar, al juny i 
coincidint amb el final de la 
temporada, un torneig mixt 
amb molt d’èxit de partici-
pació. 

La competició d’aquest 
diumenge té un doble objec-
tiu: d’una banda, començar a 
competir i agafar ritme i to 
físic durant aquest període 

de pretemporada abans de 
que comenci la competició 
oficial, el primer cap de 
setmana d’octubre; d’altra 
banda, el club vol aprofitar 
l’avinentesa per promocionar 
el centenari de l’entitat, que 
s’escau enguany. La compe-
tició començarà a les 10 del 
matí, al pavelló del Sot de 
les Granotes, per bé que els 
equips participants hi estan 
convocats mitja hora abans. 
La regidora d’Esports de la 
localitat, Magalí Miracle, 
serà l’encarregada de lliurar 
els premis als guanyadors, en 
un acte que està previst per 
les 2 de la tarda.

Aiguafreda

EL 9 NOU

Un 52,5% de la població de 
l’Alt Congost fa alguna acti-
vitat física de forma regular. 
És una de les conclusions 
d’un estudi realitzat per la 
Diputació de Barcelona per 
conèixer els hàbits esportius 
de la zona. Segons l’enques-
ta, d’aquest 52,5% més de la 
meitat són homes i les activi-
tats físiques més realitzades 
són caminar (51%), gimnàs-
tica de manteniment (14,3%) 
i natació recreativa (13,3%). 

Pel que fa a les motivacions 
per practicar esport, un 48% 
dels enquestats ho fa per 
diversió, un 31% per qüesti-
ons de salut i un 20,5% per 
mantenir-se en forma. Del 
conjunt dels qui practiquen 
regularment activitat físico-
esportiva, el 28,3% utilitza 
les instal·lacions esportives 
del seu municipi i el 23,4% 
se’n va a fora. 

Altres dades interessants 
que s’extreuen de l’estudi 
són que el 53,8% dels ciuta-
dans de l’Alt Congost de més 
de 16 anys fan algun esport. 

Això els situa per sobre de la 
mitjana catalana, que el 2010 
estava situada en un 50,5%. 

Aiguafreda forma part del 
Projecte de Dinamització 
Esportiva de l’Alt Congost 
C-17 2012-2015, juntament 
amb altres municipis veïns. 
Aquest projecte vol afavorir i 
assegurar la pràctica esporti-
va a la zona i posarà al servei 
dels municipis un tècnic d’es-
ports compartit. L’enquesta 
l’han fet la Direcció d’Estu-
dis Prospectiva i la Gerència 
de Serveis d’Esports de la 
Diputació de Barcelona.

Més de la meitat d’habitants de 
l’Alt Congost fa activitat física

El CE Sant Celoni organitza el 
primer torneig de vòlei femení


