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Ei geperos i geperes! 
 
Teniu a les vostre mans l’edició número 126 del Braser, la revista trimestral del 
GEP! Esperem que el gaudiu tant com hem gaudit nosaltres fent-lo, i us desitgem 
que tingueu un bon Nadal i un feliç any 2021. Ens veiem al 2n trimestre, 
#totaniràbé!  
 
Adrià Roig, Griselda Masdeu, Laia Lecegui, Martí Codorniu, Muntsa Plans, Núria 
Zafra, Sira Sadurní i Maria Senabre. 
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Hem pogut tornar a fer esplai presencial ad tant unes mesu-
res sanitàries que duem a terme cada tarda d’esplai? 
#laseguretatéselprimer #esplaisegur  

Aquest any cada grup de l’esplai ha d’anar a un 
punt de trobada diferent per tal d’evitar aglo-
meracions davant de Can Trabal?  

 

 
Aquest curs l’equip de monis ha creat una 

nova comissió: la Comi Covid?  

Els monitors i monitores ens morim de ganes per 
poder fer una sortida amb tots i totes vosaltres? 
#hotornaremafer #l’esperançaésl’útimqueesperd  

L’equip de monis us desitgem un molt bon 
Nadal i una bona entrada al 2021! :D 
#màgia #Nadal  



 

 

MINIS 
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HOLA FAMÍLIES!  
 
QUIN PRIMER TRIMESTRE MÉS MOGUT I PLE DE SORPRESES!  
 
HEM TINGUT EL PLAER DE VIATJAR PER MOLTES CONSTEL·LACIONS, 
ACOMPANYANT AL NOSTRE AMIC, L’ANDROMINIS! I SÍ, JA EL CONEIXEM 
UNA MICA MÉS GRÀCIES A LA BÚSTIA, QUE ENS PERMET COMUNICAR-
NOS AMB ELL I DESCOBRIR NOVES ACTIVITATS I DINÀMIQUES!  
AQUEST TRIMESTRE HEM APRÈS A RESPECTAR-NOS, A SER ÚNIC I TAM-
BÉ HEM AGAFAT MOLTES GANES DE SEGUIR APRENENT DE LES CONS-
TEL·LACIONS I LES ESTRELLES!  
ARA JA ENS QUEDA MENYS CAMÍ PER RETROBAR-NOS AMB EL NOSTRE 
AMIC, I DEIXEM ENRERE LA LYRA, LA CURX, L’ÓSSA MAJOR, LA PUPPIS, 
LA CASSIOPEIA I EL LLEÓ, PER ENDINSAR-NOS EN NOVES AVENTURES!  
 

ENS HI ACOMPANYEU? 



 

 

Gepis 
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GEPIIIIIIS!! 
Quin trimestre tan mogudet eh? Aquest trimestre hem fet les proves d'accés al 
Grup d'Exploradors de Planetes Interestelar Suprem (G.E.P.I.S.) i les hem superat 
amb escreix. A més hem conegut el Blauet, un alienígena que s'havia perdut per 
l'espai, i el vam haver d'ajudar a tornar a casa seva. També hem viatjat als plane-
tes Lagaenus i Stormia-G1, on els vam ajudar a solucionar la sequera amb una 
dansa de la pluja d'allò més original, i com no, el concurs anual de decoració de 
coet, on primer vam haver de superar unes proves per aconseguir material i des-
prés cadascú va poder decorar una part del futur coet de GEPIS! Ara bé, no us 
penseu que baixarem el ritme, agafeu-vos fort que aquest segon trimestre seguirà 
sent una autèntica aventura! 



 

 

Hola Petits i Petites!!! 
 
Aquest trimestre ja ha acabat, però, tot i les petites complicacions que ens hem 
anat trobant, no hem parat ni un moment!!!  
 
Hem après a treballar en grup per a poder anar donant forma als nostres terrenys: 
Món Fantàstic, Montblau i Naclabart. Ara com ara hem aconseguit ja moooolts 
edificis i recursos diferents, començant amb un camp de cultius xulíssim, on poder 
sembrar aquelles verdures que més ens agraden, i acabant amb els centres 
mèdics, aprenent una mica més sobre el cos humà. Entremig, però, no hem 
d’oblidar altres dies genials on vam aconseguir edificis tan màgics com el GEP i 
Penyafort, o com la policia i els bombers!!!  
 
El trimestre ha estat especial i mooolt mogudet!! Està claríssim que ens ho hem 
passat d’allò més bé i que de cara al següent esperem que sigui molt millor (si és 
possible), així que aprofiteu aquestes vacances per carregar piles i ens veiem 
l’any que ve amb moltes ganes de seguir construint!!!!  
 
Els vostres monitors i monitores us desitgem un molt BON NADAL!!! 
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EPAAA  MITJANS!! 

Aquest trimestre tot i haver estat mig virtual, no hem parat ni un moment. El pri-
mer dia vam trobar els nostres monitors, que havien estat raptats per un criminal 
molt perillós, i això va fer que entréssim a la súper acadèmia de detectius. Durant 
el trimestre hem fet reptes per tot Vilafranca i ens hem posat a prova per anar 
adquirint les diferents qualitats d'un bon detectiu. Hem fet el 'cluedo' per descobrir 
qui havia matat la tortuga Gepiteo, hem entès el significat del 25N amb un gran 
iceberg, hem participat en la panera per La Marató de TV3 fent el joc del bolígraf 
(on vam aconseguir fuet i pernil salat...mmmh!!) i hem tingut temps de pujar al 
campanar i tot! 

A veure si després de tots els esforços per fi aconseguim convertir-nos en autèn-
tics detectius. Això ho deixarem a les mans dels experts, que durant les vacances 
us estaran vigilant i el gener rebrem notícies fresques fresques! 

Una abraçada (a distància) ben forta dels vostres monitors i monitores de mitjans, 
desitgem que passeu un bon Nadal i una bona entrada al 2021!! 
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Grans 

 

Hola Graaaaaans! Com esteu?  

Quin trimestre més entretingut que hem tingut! Recordeu el primer dia que veu 
conèixer els monis i mones? Tots eren uns bons animals. Hem passat mil i una  
aventures plegats, tant online com presencialment. Hem fet molts reptes, hem 
buscat QRs i un súper scape room virtual! Presencialment, hem jugat al mega 
casino del GEP, a l’oca més atrevida i  el rally fotogràfic pel pla del diable. I una 
cosa tenim ben clara, és que cantar nadales no és el nostre fort. 

Hem començat el trimestre molt forts, llàstima que ens ha faltat una sortida, que 
no patiu segur que recuperem!  

El Lluc, l’Astrid, el Francesc, la Vinyet, l’Abel i la Laia us desitgem MOLT BON 
NADAL!!! 
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JOVES I !!!!!!!! 
 
Encara que sembli increïble, ja s'ha acabat el primer trimestre. Sembla ahir el dia 
en què les monis vam sortir de dins d'una capsa de cartró, oi? I tot i que sembli 
que aquest any hagi costat arrencar, malgrat totes les dificultats amb què ens 
hem trobat, hem aconseguit tirar endavant moltes tardes de dissabte, ja sigui pre-
sencial o virtualment, que hem gaudit tots i totes plegats. I això ja és molt! Hem 
jugat a mil jocs diferents, heu hagut de cooperar en grup elaborant les millors es-
tratègies per guanyar al Catan o buscant codis QR amagats per la vila, sense 
oblidar-nos del millor concurs virtual que s'hagi fet mai: CONFINATS PERÒ NO 
MOLT! Vau haver de fer un repte diferent cada dia i no ens vau fallar, sou els mi-
llors! I quins súper 3 premis que us vau emportar les guanyadores! ;) 
 
Esperem que la resta de curs puguem seguir fent el que més ens agrada: com-
partint tardes d'esplai i sortides amb vosaltres. No ha estat gens fàcil, però final-
ment aquest primer trimestre ens ha donat moltes tardes genials que ens guarda-
rem a la butxaca! 
 
Que tingueu un molt Bon Nadal! Ens veiem al gener! 
 
Monis de Joves I 
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Bones Joves II, 
 
Aquí comença el primer dels últims tres capítols d'aquesta etapa que us queda a 
l'esplai. I és per aquest motiu, que els vostres monis i mones no us recordem què 
hem fet durant aquest trimestre, sinó que creiem que és millor que recordem per-
què estem aquí i per quin motiu hi seguim. Són moments complicats i contradicto-
ris, així que no ens cansarem també de donar-vos les gràcies per seguir venint 
dissabte rere dissabte, i a les famílies per seguir confiant amb la nostra tasca. 
 
L'única cosa que simplement us podem dir és que gaudiu dels dissabtes que ens 
queden com si fos l'últim, perquè un dia ho serà, i quan no ho tingueu, ho trobareu 
a faltar. Ja heu pogut comprovar que tal com ha evolucionat tot, vivim en una in-
certesa constant i que això ens fa viure d'una manera més intensa les coses i a la 
vegada, creixem i evolucionem de manera accelerada. 
 
Creixem quan... 
superem, valorem i sabem donar fruit. 
Creixem quan obrim camí deixant petjada, 
quan assimilem experiències... 
I quan fem arrels. 
 
Creixem quan... 
som capaços d'aguantar-nos drets 
amb una petita il·lusió, 
capaços de perfumar-nos amb una petita flor... 
i d'encendre'ns amb un petit amor. 
 
L'esplai, és un lloc per créixer i fer-hi arrels que marcarà per sempre. No ho dub-
teu pas. 
L'equip de monis i mones de Joves II us desitja un molt Bon Nadal i un feliç 2021! 
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Hola famílies! 
 
La Campanya de l'Ampolla destina els beneficis obtinguts a una causa solidària. 
Sense anar més lluny, el curs passat es van poder recaptar 3.602,32 euros que 
van ser destinats al projecte RESPIR, dirigit a les famílies d'Autisme amb Futur. La 
que vindria a ser la 38a edició de la campanya va quedar suspesa a causa de la 
crisi provocada per la Covid-19. 
 
No obstant, des de l'esplai us animem a guardar totes les ampolles de cava sense 
etiquetes per tal de recollir-les l'any següent, durant la Campanya de l'Ampolla 
2022, que esperem que es pugui dur a terme. 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

campanya de 

        l’ampolla 
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Hola famílies geperes! 
 
Aquí estem, un any més, malgrat les complicacions que ens estem trobant, la 
comissió de Pares i Mares seguim al peu del canó! 
 
Primerament, esperem que totes i tots estigueu molt bé i que no perdeu mai la 
il·lusió i les ganes de viure cada moment. També us volem agrair que tot i no par-
ticipar activament a la comissió, veniu amb moltes ganes a les activitats i propos-
tes que tant les mares i pares com les monitores i monitors que estem a la comis-
sió, estigueu amb moltes ganes i energia de passar-vos-ho genial. I és per 
aquests motius, que malgrat tal i com està tot, encara ens vénen més ganes de 
seguir pensant amb tota la família gepera per a seguir compartint i gaudint d'a-
quests moments de manera única. Així que també gràcies per la part que us toca. 
 
Aquest any, malgrat que ens trobem amb una situació que com heu pogut veure, 
l'esplai també s'ha hagut d'adaptar, la nostra comissió també. Hem canviat el cafè 
de dissabte abans d'esplai per un dijous al vespre, cadascú a casa seva, però 
aquest imput, no ens ha fet perdre les ganes i la il·lusió de seguir pensant i planifi-
cant activitat per aquest curs que ens ve. 
 
Com ve sabeu, la comi té unes dates claus, com ara Nadal, Dijous gras, l'Aniver-
sari de l'Esplai, 1 de maig i final de curs i la nostra intenció és que alguna activitat 
per les mares i pares de l'esplai es pugui acabar fent. Nosaltres, ja tenim moltes 
idees de com les podem adaptar a les mesures. Des d'aquí també us animem a 
formar part d'aquesta comissió tant molongui! 
 
Esperem que en els moments claus, totes i tots puguem ser-hi, gaudir de nou com 
ho fèiem abans. 
 
Des de la comissió de Pares i Mares, volem aprofitar per desitjar-vos un molt Bon 
Nadal i un Feliç 2021, que de ben segur, esperem i confiem en any nou, vida no-
va. 
 
Comi PiM 
 
 

11 



 

 

12 

 
Us recordem, a més a més de totes 
aquestes dates, que la comissió de 
pares i mares no és una comissió 
tancada, i que si hi ha algú que ens 
vol ajudar a organitzar totes aques-
tes activitats (o alguna) pot fer-nos-
ho saber que l'acollirem encantats! 
 
Fins aviat:) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que passa manetees! 
Aquest any la comissió manteniment de l’esplai hem començat ben organitzats I 
amb moltes ganes de poder arreglar totes les coses que l’any passat no vam po-
der fer! Tenim moltes ganes de deixar aquesta casa cada cop millor! 
Ja hem fet una primera reunió per preparar el curs i en breus ens posarem en 
contacte amb els pares i mares que formen part de la comissió manteniment per 
tal de preparar una jornada de manteniment respectant les mesures de la covid. 
Els monitors i monitores, no hem pogut estar de braços plegats, i per no perdre el 
ritme hem 
deixat el pati sense males herbes perquè els infants el puguin gaudir amb tota la 
seva plenitud. 



 

 

COMISSIÓ DE FE 
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QUE NO HI HAURÀ NADAL? 

És clar que sí! 

Més silenciós i amb més profunditat. 

Més semblant al primer en què Jesús 
va néixer en soledat. 

Sense molts llums a la terra, 

però amb la llum de l’estel de Betlem  

assenyalant rutes de vida en la seva 
immensitat. 

Sense seguicis reials colossals, 

però amb la humilitat de sentir-nos 

pastors i rabadans buscant la Veritat. 

Sense grans taules i amb amargues 
absències, 

però amb la presència d’un Déu que tot 
ho omplirà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE NO HI HAURÀ NADAL? 

És clar que sí! 

Sense els carrers de gom a gom, 

però amb el cor enardit pel qui està a 
punt d’arribar. 

Sense sorolls ni revetlles, reclams ni 
esclats, 

però vivint el Misteri sense por al virus 
que, com el rei Herodes, 

vol prendre’ns fins i tot el somni d’espe-
rar. 

Hi haurà Nadal perquè DÉU està del 
nostre costat 

i comparteix, com Jesús ho va fer en un 
pessebre, 

la nostra pobresa, prova, plor, angoixa i 
orfandat. 

Hi haurà Nadal perquè necessitem 

una llum divina enmig de tanta foscor. 

El virus mai no podrà arribar al cor ni a 
l’ànima 

dels qui posen en el cel la seva espera-
nça i el seu ideal. 

HI HAURÀ NADAL! 

CANTAREM NADALES! 

DÉU NAIXERÀ I ENS PORTARÀ ES-
PERANÇA, AMOR I PAU! 

Aquest trimestre la comissió de Fe hem treballat amb entussiame per mantener la 
ja tradicional pregària de Nadal del Gep, tot i les circumstàncies, fent-la virtual. 
Esperem que hagueu gaudit del resultat i recordeu que la podeu trovar a les nos-
tres platamorfes virtuals si us la vau perdre en primer lloc. Finalment, us desitgem 
un bon Nadal i un 2021 portador d’esperança. Us deixem amb aquest text que 
vam preparar per la pregària. 



 

 

Bones arxivistes! 

Aquest trimestre comi arxiu hem estat a tope!, Hem fet moltíssima feina  després 
d’aquesta temporada tancats i tancades a casa, i ja estem gairebé al dia.  

Per fi hem pogut veure’ns les cares i fer feina tots plegats., i que no només traiem 
grapes... La feina d’arxiu és molt important per poder mantenir la nostra història 
viva i aprendre constantment dels errors i virtuts.  

Sempre estem disposats i disposades a seguir inventariant i resoldre qualsevol 
dubte. Per això mateix, des de la comissió us convidem sempre que vulgueu a 
veure tots els cartells i altres documents que conservem a l’arxiu del GEP Vila-
franca. Tanmateix, si esteu interessats/es en conèixer el projecte de l'AGEPV, 
com funciona, fer alguna consulta o fins i tot alguna donació de documents 
(dossiers, cartells, fotografies...) per seguir fent créixer la memòria de l’esplai, 
podeu contactar amb el Guillem Codorniu o la Laia Blanch; o si no, podeu fer un 
correu a arxiu.gepvilafranca@gmail.com. 

 
La Comi Arxiu us volem desitjar MOLT BONES ARXIFESTES I UN BON 2021! 

 
Sira Sadurní, Laia Blanch, Pau Cantos, Quim Marcé, Guillem Codorniu, Laia 
Lecegui,, Martí Codorniu, Alba Esteve, Marina Soriano. 
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Noves situacions requereixen noves comissions!  

Aquest any (qui sap si l'últim) hem incorporat la Comissió Covid per tal de 
seguir tots els protocols i recomanacions que ens arriben i vetllar per un 
esplai segur i lliure del virus!!  

Us recordem doncs, els punts de trobada que se seguiran mantenint de 
cara al 2n trimestre!  

Molts ànims a tots i a totes, esperem que els reis ens portin la súper vacu-
na i puguem seguir presencialment el que queda de curs!  

COMI COVID 
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Nom: Adrià Roig 
 
Si ara mateix poguessis agafar un avió on 
aniries? 
Sense cap dubte, aniria al Perú, és un lloc que sem-
pre he tingut ganes de visitar i integrar-me en la 
seva cultura. 
 
Com et definiries en 3 adjectius? 
Em definiria com una persona alegre, treballador i 
empàtic.  
 
On et veus d'aquí a 10 anys? 
La veritat és que el futur és molt incert, i no en tinc n'idea de què estaré fent d'aquí 
a 10 anys, però el que sí que tinc del tot cert és que seré feliç.  
 
Quin consell donaries als infants i joves per no avorrir-se a casa? 
El meu consell és que juguin al LoL ha, ha, ha, no; però per combatre l'avorriment 
el millor és ajudar als pares i mares i aprendre a jugar amb qualsevol cosa.  
 
Digues un bon record que tinguis de la teva etapa dins l'esplai (o més d'un!) 
És mooolt complicat triar només un bon record, ja que n'hi ha tants… Però si n'ha-
gués de dir un de quan era nen i anava a Penyafort, seria les històries que ens 
muntàvem amb els companys fent cabanyes. I com a monitor, sempre recordaré 
l'activitat que vam fer a 1r torn els meus primers anys com a monitor que es deia 
PENYOFUS. Va ser espectacular veure com tots els infants estaven completa-
ment atrapats per la màgia de Penyafort i de l'activitat.  
 
 
Nom: Queralt Giralt 
 
Si ara mateix poguessis agafar un avió on aniries? 
Tant de bo! Buscaria un lloc super exòtic i me n'aniria 
allà un temps per desconnectar! 
 
Com et definiries en 3 adjectius? 
Tendre, potent i empàtica!  
 
 On et veus d'aquí a 10 anys? 
D'aquí a 10 anys em veig vivint a la muntanya en una 
granja fent formatges!  
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Quin consell donaries als infants i joves per no avorrir-se a casa? 
Els hi diria que juguin a molts jocs de taula, facin coses manuals, deixin fluir la 
imaginació i siguin creatius, sigui dibuixant o pintant. I que també estiguin amb la 
família i deixin de banda tanta tecnologia!  
 
Digues un bon record que tinguis de la teva etapa dins l'esplai (o més d'un!) 
A l'esplai he viscut molts bons moments, tant com a nena com a monitora, però 
un moment destacable de l'estiu, tant de campaments com colònies, és el mo-
ment de mirar les estrelles, ja que et sents dins d'un somni.  
 
 
 
 
 
 
 
NOM: Martí Morató 
 
Si ara mateix poguessis agafar un avió on 
aniries? 
Ben lluny, a un lloc amb platges paradisíaques, 
on pogués estar tranquil i desconnectar 
 
Com et definiries en 3 adjectius? 
Em considero organitzat, responsable i com-
prensiu.  
 
 On et veus d'aquí a 10 anys? 
No sé on em veig d'aquí a un mes, així que és 
molt difícil imaginar-me d'aquí a deu anys, 
però segurament estaré treballant del que 
m'agrada i vivint en parella. 
 
 Quin consell donaries als infants i joves per no avorrir-se a casa? 
Intentar deixar qualsevol mena de pantalla, almenys no passar-hi hores i hores... 
hi ha moltíssimes formes de passar-ho bé fora del món virtual. 
 
Digues un bon record que tinguis de la teva etapa dins l'esplai (o més d'un!) 
Un record que tinc dins l'etapa a l'esplai és al viatge d'anada a Menorca, aquelles 
eternes hores intentant dormir on poguessis al vaixell, on una amiga i jo, ens vam 
colar a la zona de butaques vip, i vam aconseguir dormir, ja que aquestes s'estira-
ven com si fossin un llit i tenien mantes. 
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• És monitor tant de infants com de iaios 

• Amb la seva moto arriba a tot arreu 

• La mascareta i el seu nas no són gaire compatibles 

 

• Cada any a finals d’Agost se li fa el cap molt i  molt gros 

• Gaudí, al seu costat no és res 

• Fan número 1 del petit príncep 

• La seva dieta està basada en albergínies i quatre ver-
duretes més 

• Diuen que fa entrevistes a famosos 

• A part d’agradar-li, s’assembla a Harry Potter 

 

• Ha estat la impulsora del marxandatge a l’esplai i ha 
deixat el llistó ben alt 

• Canvia més de color de cabell que de pantalons 

• És la infuencer per excel·lència de l’esplai 
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Estan dos amics d'excursió i un li diu a l'altre, molt preocupat: 
- Eiii que m'ha mossegat una serp!!!! 
+ Cobra? 
- No no, ho ha fet gratis! 

- MAMA, HE ANAT A LA PERRU-
QUERIA! 
+ I per què crides? 
- ÉS QUE M'HAN DONAT VOLUM! 

 
 
- Com es diu el germà saludable 
de Bruce Lee? 
+ Broco Lee 

- Saps com s'anomenen els habitants de Bar-
celona? 
+ Home, doncs la veritat és que tots no. 

- La meva filla va en bicicleta des dels 4 
anys... 
+ Ostres! Doncs ja deu estar lluny! 

 
- Hi havia un cuiner tan, però tan lleig que feia plorar 
les cebes. 
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- Què és un terapeuta? 
+ Mil gegapeutes! 
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L’HORÒPSCOP 
 

ÀRIES (21 març - 20 abril)  

El teu entusiasme t’ajudarà a afrontar aquests dies. Cuida als teus amics i ami-
gues i desprèn tota la teva energia interior.  

Color de la sort: turquesa  

Dia de la sort: 22  

 
TAURE (21 abril - 20 maig) 

Has sigut pacient, però ara és un bon moment per prendre decisions. La gent que 
t’envolta s’adona que els cuides i que tens molt bon cor.  

Color de la sort: verd  

Dia de la sort:  16  

 
BESSONS (21 maig - 21 juny)  

Els dots comunicatius t’ajudaran aquests dies. Segueix esforçant-te que la recom-
pensa està més a prop del que et penses.  

Color de la sort: vermell 

Dia de la sort: 8 

 
CRANC (22 juny -22 juliol)  

Fes cas a la teva intuïció i confia en tu mateix. Confiar en els altres no és sempre 
la millor opció.  

Color de la sort: groc   

Dia de la sort: 10 

 
LLEÓ (23 juliol - 23 agost)  

És moment d’arriscar-se i lluitar per allò que vols. Tingues paciència, però no per-
dis el teu entusiasme i la teva força.  

Color de la sort: rosa  

Dia de la sort: 24 
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BALANÇA (24 setembre - 23 octubre)  

L’amabilitat i l’encant fan que siguis una peça clau en les teves relacions perso-
nals. Pots evitar més conflictes dels que et penses.  

Color de la sort: blanc 

Dia de la sort: 19 

 
ESCORPÍ (24 octubre - 22 novembre)  

Intentes no ser el centre d’atenció i et mires les coses amb perspectiva, tot i això 
és moment que surtis de la teva zona de confort.  

Color de la sort: blau  

Dia de la sort: 12 

 
SAGITARI (23 novembre - 21 desembre)  

El teu optimisme no deixa indiferent a ningú. La veritat t’ajudarà en el teu dia a dia 
i en els teus nous propòsits.  

Color de la sort: marró  

Dia de la sort: 3 

 
CAPRICORN (22 desembre - 20 gener)  

La paciència t’està ajudant a assolir els teus objectius, tot i això és moment que 
actuïs segons els teus instints.  

Color de la sort: lila  

Dia de la sort: 28 

 
AQUARI (21 gener - 18 febrer)  

Sempre ajudes als altres quan ho necessiten. Ara és moment de deixar que t’aju-
din a tu. Perdonar també és una virtut.  

Color de la sort: gris  

Dia de la sort: 17 
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AGENDA 
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23 de gener 

Sant Raimon 

11 de febrer 

Dijous Gras 

13 de febrer 

Carnaval del GEP 

20 de febrer 

37è aniversari del GEP 
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GRANS 
Astrid García       669586696  
Abel Cruces       633930858  
Francesc Ceballos     628475185  
Lluc Sadurní       691225886  
Laia Lecegui       639172061 
Vinyet Lleixà       633168448 
 
JOVES I 
Nil Solà        673757651  
Roger Gusi       680785974  
Maria Senabre       655300429 
Anna Marcé       677507471  
Laia Blanch       605006929  
 
JOVES II 
Foix Giralt       691831817  
Adrià Roig       649591956  
Aina Soler       633499883  
Martí Codorniu       659345470  
Gerard Valls       608603910 

ANIMADORA DE LA FE 

Mariona Gusi        608493747 
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MINIS 

Clàudia Gabarró      633551491 

Ariadna Martínez      685599031 

Pau Cantos      626716496 

Montserrat Plans       689629785 

Maria Guzman       620501515 

 

GEPIS 

Rut Torrens       692187738 

Èric Martrínez       691400799 

Quim Marcé      662609007 

Berta Marcó      638517707 

Judit Giralt       689807968 

 

PETITS 

Clara Miró       672108021 

Biel Esteve      652696321 

Arnau Olivella       619617581 

Carlota Castellano    667487952 

Marina Soriano       665615443 

Queralt Giralt      691021001  

Núria Zafra       683151490 

 

MITJANS 

Laia Montserrat      637609384 
Kam Cisa      630254603 
Martí Morató      600545556  
Alba Esteve      645076212  
Sira Sadurní      657518625  
Ester Junyent      606622534  
Griselda Masdeu      619772146 
 


