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Ei geperos i geperes! 

Teniu a les vostres mans l’exemplar núm. 123 del Braser! 

I què és el Braser? Per què serveix?  

Doncs el Braser és la revisteta trimestral del GEP! En aquesta primera edició del curs 
2019/2020, us presentem a tres dels nous monitors i monitores incorporats aquest any! 
Com ja sabeu, venim d’un 35è molt dur i encara estem ressacossos “emocionalment par-
lant”, però no dubteu de la millor comissió que us podeu trobar, que de ben segur, 
aquest braser us encantarà.  

Així doncs, sense més explicacions, us convidem a culturitzar-vos tot llegint les magnifi-
ques pàgines fetes amb molt d’amor i que esperem que us encantin! 

La Comissió Braser us desitja molt bones vacances de nadal i feliç any 2020! 

 

La Comissió Braser està formada per Maria Senabre, Sira Sadurní, Laia Lecegui, Lluc Sa-
durní, Núria Zafra, Alba Esteve, Martí Codorniu i Adrià Roig 
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Aquest curs han entrat 14 nous monitors i  
Monitores #rookies  

 
#Joves2 ha participat al gran recapte 

#voluntariat 

 
@UniversPenedès ha ensenyat els balls de  
carnaval al grup de Mitjans i Joves2  #ballem 
 

Minis i gepis ja van cagar el tió i van anar de 
sortida junts a la casa La Censada 

Els tres torns de colònies van ser tot un èxit 
#estiu #colònies #Penyafort #màgia 



 

 

MINIS 
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Hoooola Miiiiinis!!!!!!  
 
Quin primer trimestre més apassionant oi?  
 
Tot va començar aquell primer dia d'esplai... No ens coneixíem gaire entre nosal-
tres, però de seguida vam tenir clar que volíem ajudar les vocals a tornar a l'abe-
cedari. Ens vam trobar la miniropsi i un trencaclosques que va resultar ser una 
lletra! Vam encendre la màquina i MÀGIA! Ens va aparèixer una ciutat que co-
mençava per la lletra del puzzle. Després d'un seguit de proves vam aconseguir 
tornar la lletra a l'abecedari, i així hem anat fent cada cap de setmana! Mentres-
tant hem après a treballar en equip, a escoltar-nos, a seguir pistes, a recollir i fins i 
tot paraules noves, com "coratge". Hem visitat ciutats de tots els continents i hem 
fet jocs xulíssims com la cursa de carros, el cuc cec, pintar un mural, el ramat 
d'ovelles, fins i tot vam trobar el tió! A mig trimestre se'ns va espatllar la màquina i 
vam haver d'anar a arreglar-la a Santa Margarida de Montbui, on vam passar la 
nit. Finalment vam aconseguir arreglar-la i gràcies a Gepis, vam visitar Copenha-
guen i ens vam convertir en víkings durant el matí. Ara que el Nadal s'apropa 
aprofiteu: mengeu galets, pilota, torrons i neules i agafeu energia per seguir via-
tjant pel món el trimestre que ve! 
 
Les vostres monis A (Sira) E (Clàudia) I (Kam) O (Quim) U (Núria) us desitgem un 
bon Nadal i un feliç 2020! 



 

 

Gepis 
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Quèèè?! Que ja s'ha acabat el primer trimestre? Que ja no ens veurem fins l'any 
que ve? 
Doncs sí, aquest any gepis no hem parat ni un momentet. Primer vam descobrir 
els nostres supermonitors que anaven disfressats d'animalons sense cap motiu 

aparent.  
Després vam rebre una carta d'un científic, en Citrus-K, que s'ha perdut en el 
temps i no l'aconseguim trobar... També hem construït una màquina del temps 
per buscar-lo i és increïblement enorme (hi cabem tot el grup sobre d'ella!) Ama-
zing. 
Buscant Citrus-K ja hem viatjat a Egipte a rescatar l'Alba de la piràmide, a la 
prehistòria on ens va acollir una tribu d'indígenes i a la sortida vam anar a jugar 
amb minis i vikings per ajudar-los a aconseguir la D de Dinamarca. 
Per últim, els gepis hem trobat un pobre Tionet que s'havia quedat sense família i 
l'hem acollit gràcies a treballar el valor de l'empatia. 
En fi, ha sigut un trimestre de bojos; hem rigut, hem plorat, però sobretot ens hem 
divertit moltíssim i des de l'equip de monitors de Gepis us desitgem un Bon Nadal! 
Pd: Porteu-vos bé no sigui que us portin carbó... 



 

 

PETITS I PETITEEES!!! 

Aquest primer trimestre no hem parat ni un moment! I és que aquest curs se’ns ha 
encarregat una feina molt important i, clarament, gens fàcil: reunir de nou els inte-
grants de la companyia de teatre Piccola, que es van separar perquè no es posa-
ven d’acord amb quina obra representar. L’Eulàlia, la directora de la companyia, 
ens va demanar que l’ajudéssim, i com que ens agraden els reptes, vam dir-li que 
ho faríem! Us en recordeu? Ens va visitar durant la sortida de Cal Diable, i llavors 
vam descobrir que ella és qui ens va robar les màscares! Per sort, ens les va tor-
nar! A més a més, a la sortida ens van visitar diferents malvats de pel·lícules Dis-
ney: la Malèfica, l’Scar, la Cruella de Vil, l’Úrsula, el capità Garfi i la Reina de 
Cors! 

I per acabar, durant les tardes de dissabte hem vist diferents obres de teatre: l ’a-
neguet lleig i el concurs entre les illes de la lluna, la fotografia, el foc i l’illa de la 
pagesia.  

Ens veiem al següent trimestre, i carregueu molt les piles que tenim molta feina 
per fer! Aconseguirem el nostre objectiu? Molt Bon Nadal i que tingueu una molt 
bona entrada d’any!!!!!!!!!!!  
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 Els mitjans i mitjanes, aquest trimestre, a part de conèixer-nos, de cohesionar-
nos una mica més, de córrer, jugar i aprendre... hem adoptat una tortuga: la 
GEPITEO! (nom elegit per tots i totes en una votació durant la sortida). Però la 

tortuga, que ens va arribar un dissabte, no ho és tot, durant aquest trimestre hem 
fundat la Comunitat de Veïns i Veïnes del GEP, hem fet gimcanes per diferents 
llocs del centre, vam trobar el Biel (un monitor) que estava desaparegut, vam anar 

al parc de Sant Julià a connectar una mica més amb la natura urbana, vam anar 
de sortida a Can Grau (Olivella), on ens vam cansar molt i vam cantar cançons tot 
tocant la guitarra abans d’anar a dormir, vam col·laborar amb el grup d’Univers 

Penedès... El grup de mitjans hem connectat moltíssim i ens morim de ganes de 
començar el segon trimestre!  
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Grans 

 

Quin trimestre més mogut que hem tingut, no hem parat en cap moment!  

Desde la super mega excursio a Sant Pau, fins la super party d'Itàlia, passant 
pel dia d'esports mogudissim i acabant per una activitat més tranquila de confia-
nça. Aquest penúltim cap de setmana vam anar de colònies, on vam poder to-
car les estrelles. Ens ho hem passat d'allò  bé i no volem que això s'acabi!!! 

Hem començat el trimestre molt forts i prepareu-vos que aixó només acaba de 
començar! Recarregueu les piles aquest nadal, que el segon trimestre esta aqui 
a la cantonada!  

El Pau, la Judit, el Roger, la Carlota, l'Astrid, el Lluc i l'Ester us desitgem MOLT 
BON NADAL!!! 
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Ei Ei Ei!!! 
 
Que ràpid passa el temps eh, ja som a Joves! I res millor per celebrar-ho que tenir 
un primer trimestre ben mogudet, oi? 
 
Repassant repassant, podem dir que hem gaudit dels dissabtes atope; fent una 
súper tarda de jocs prohibits al parc de Sant Julià, preparant els campaments tot 
fent una caminadeta per Montserrat durant la Romeria, donant la benvinguda a la 
nostra mascota-pollet tot ajudant-la a buscar les plomes perdudes, competint en-
tre nosaltres per arribar a ser el rei/na de l'Ego, cuinant pel joc de cartes amb uns 
postres que ni el mateix Ferran Adrià sabria fer, petan-ho molt fort a les colònies 
on ens hem descobert una mica a nosaltres mateixos i als nostres companys i 
monis que ja són una família i per últim, asseborint la prèvia del Nadal repassant 
el calendari amb tot l'equip d'aquest súper Joves 1. Que l'Ego us acompanyi 
aquestes vacances, ens trobarem a faltar!:) 
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Bones Joves II! 

Quin començament de curs que estem tenint eh! Bastant mogudet la veritat… 

Aquest curs 2019/2020 és un any de canvis i bé, com ja heu pogut veure, aquest 

any estrenem sala. També és conseqüència de fer-se gran, que a vegades es 

tanquen etapes i vosaltres esteu al començament d’una última etapa a la vida de 

l’esplai com a infants i joves. Per aquest motiu, els monis vostres volem que us 

sentiu grans i ja comenceu a tenir responsabilitats i a ser crítics amb el dia a dia i 

les situacions que estem vivint i que no sempre som capaços d’actuar, però que 

amb petits gestos, podem conscienciar-nos i fer grans canvis. Si que és cert que 

aquest curs l’hem arrencat amb dificultats ja que la situació social en que vivim no 

ha estat favorable i que monitor/a en vaga, també educa, però no ens podem 

queixar, que entre altres coses  hem compartit sortida amb Minis i Gepis, la Foix 

ha aterrat abans d’hora, hem col·laborat amb la campanya del Gran Recapte, 

també amb la gent d’Univers Penedès on ens han volgut ensenyar algunes de les 

seves coreografies que tenen preparades pel proper carnaval, hem conegut unes 

joves molt maques de l’esplai de l’Aliret de Capellades i ens comenten que es 

moren de ganes de tornar a compartir un dia amb naltros, hem organitzat un pa-

satge del terror tot i que no l’hem pogut fer i a més, un taller sobre periodisme i 

blogs… 

I moltes coses més però bé, l’espai és limitat... 

Els monis i mones de joves us desitgem un Bon Nadal i un Feliç 2020! 
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UN ANY MÉS, CAMPANYA DE L’AMPOLLA 2020 
 

Com cada any per aquestes dates, la comissió de joves de la parròquia està ja 
treballant de valent per portar a terme aquesta tradicional acció solidària: la CAM-
PANYA DE L’AMPOLLA. 
 
Enguany els beneficis van destinats a Projecte Respir, destinat a les famílies de 
AUTISME AMB FUTUR. Aquesta associació formada per un grup de famílies del 
Garraf i el Penedès amb fills i filles diagnosticats amb trastorn de l’espectre autista 
(TEA) volen aconseguir diners pel seu projecte, destinat al respir familiar i a la rea-
lització d’activitats d’oci inclusives per ajudar en el desenvolupament de les habili-
tats socials dels nois i noies. 
 
La campanya serà el dissabte 11 de gener. A les 3 en punt de la tarda tots els 
nois i noies dels grups de GRANS, JOVES-1 i JOVES-2 han de ser al Parc Sant 
Julià (Avinguda Catalunya) per tal de començar la recollida d’ampolles de cava 
buides, amb els seus monitors, pels carrers de la zona que tinguin assignada. 
Comptem que la recollida per als nois i noies del GEP acabarà al voltant de les 7 
de la tarda a les instal·lacions de la FECA, on hi haurà berenar per a totes les que 
hi hagin col·laborat. 
 
Tot i així, i seguint amb la dinàmica de l’any anterior, el grup de MITJANS i tots 
aquells que vulguin, són convidats a ajudar a fer palets el dissabte al matí, a les 
10:30h, a la FECA. Properament rebreu més informació. 
 
ATENCIÓ! Aquest serà el primer dia d’esplai del 2n trimestre; però els grups 
de MINIS, GEPIS, PETITS i MITJANS, aquest dia no tenen GEP, perquè els moni-
tors i monitores puguin anar a recollir ampolles. 
 
Durant les festes de Nadal, totes aquelles que vulguin poden participar també en 
una activitat preparatòria: les enganxades de cartells pels carrers de la vila, per fer 
propaganda i animar la gent a guardar ampolles, serà divendres 27 de desembre a 
les 17h. Ens trobarem a la sala mossèn Vinyeta. Convidem especialment el grup 
de MITJANS, que no vindran a la campanya el dia 11, a venir a l’enganxada de 
cartells del dia 27 amb els seus respectius monitors. 
 
La Comissió de Pares i Mares, que també participa en la campanya, demana la 
col·laboració de tots aquells pares/mares i familiars que també pugueu venir a re-
collir ampolles. Aquí cal la participació de tothom. Els voluntaris i voluntàries cal 
que us poseu en contacte amb algun dels membres de la comissió i ells ja faran la 
llista. Animeu-vos! 

campanya de 

        l’ampolla 
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Famílies!!! 
 
Aquest trimestre la comissió de pares i mares de l'esplai hem començat amb mol-
ta motivació!  
Durant el mercat solidari de Nadal ens haureu pogut veure organitzant la nostra 
parada tot fent una copeta de cava, esperem que hagueu pogut gaudir del caliu 
familiar. 
 
Us volem recordar les properes quedades que estem organitzant per fer d'aquest 
esplai, encara més, un racó familiar on no només els nens i nenes passin a l'ac-
ció, sino també vosaltres, els seus referents. 
 
- 11 de Gener. Campanya de l'ampolla. Aquest any ens tocarà fer la recollida soli-
dària al barri del centre, així que animem a tots els pares i mares de l'esplai a 
donar-nos un cop de mà, podeu portar els vostres fills i filles i així quants més 
siguem, més riurem! Pot ser una vetllada molt divertida a més a més de solidària! 
 
- 15 de Febrer. Aniversari. Encara no us en podem facilitar els detalls, però els 
que ja heu vingut altres anys sabeu que és una tarda molt interessant i bonica per 
compartir entre totes les famílies. 
 
-20 de Febrer. Sopar de dijous gras. Com cada any ens ajuntem tots i totes en un 
sopar on mai hi falla el concurs de truites, la botifarra d'ou i la gresca i xerinola 
prèvia al carnaval. 
 
-Entre Febrer i Març. Formació sobre l'educació emocional. Aquest any, com a 
novetat, des de la comissió hem volgut organitzar una formació que ens pugui 
generar interès a pares, mares, monitors i monitores. És per això, que un dissabte 
d'un d'aquests dos mesos (ja us informarem del dia exacte), a les 19h, a la sala 
Mossèn Vinyeta, en podrem gaudir. 
 
-1 i 2 de Maig. Una altra novetat d'enguany, són les colònies d'una nit a Penyafort, 
organitzades amb molt d'amor i motivació per totes les famílies que vulguin venir. 
Cada any féiem aquesta trobada en una sortida de dia, però aquesta vegada hem 
decidit innovar aviam com surt. Marxarem el dia 1 després de dinar i tornarem el 2 
a la mateixa hora. Seran 24h de jocs d'esplai, de compartir, de conviure i de MO-
NIS vs PARES/MARES, no us ho podeu perdre! Tot plegat tindrà un cost de 25€ 
per persona, i properament  en tindreu més detalls. 
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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:) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ei que la comi manteniment està a tope!!

   ⚒  

Malgrat el fred   i les pluges d’aquest trimes-

tre  aquesta comi ha treballat de valent!   

Haureu pogut veure que la porta ja té un color ben 

maco , algunes sales estan més blanques que 

mai  les baranes cada cop són més negres , 
petites cosetes que donen vida a l’esplai que totes 

ens estimem tant❤❤ 

Tan sols donar gràcies a les mares i pares que 
ens ajuden amb tot i més amb les feinetes que 

fem a l’esplai ☺i animar a participar a tothom 
qui vulgui ja que als dinars, sempre hi haurà lloc 

per tothom   

Desitjar a tothom unes molt bones festes i un molt 

bon any, ☃que de segur que serà d’allò més 

increïble ⚡  



 

 

Aquest trimestre la comissió de fe hem començat el curs amb les piles supercar-
regades!  
 
Hem estat moooolt enfeinats gravant el ja tradicional vídeo de la pregària de Na-
dal que esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres o més. Ara cap aquí, 
ara cap allà, fins i tot hem anat a les pistes a gravar! I no només això, per aquest 
curs ens hem repartit més tasques que mai. Tenim una subcomissió que s'encar-
regarà de preparar la pregària del dia d'aniversari, una altra que gestionarà les 
pregàries de les sortides i fins i tot ens hem proposat pensar en nous centres d'in-
terès per les pregàries matineres d'estiu, de cara a les colònies a Penyafort i els 
diferents torns de campaments a... 
 
(ens sap greu però els vostres monitors no ens deixen dir-vos a on) 
Prepareu-vos que venim! 
 
 

COMISSIÓ DE FE 
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NOM: Rut Torrents 
 
Trencarem el gel preguntant… Peli i manta o anar a 
prendre algo?* 
Anar a prendre alguna cosa.  
 
Com esperaves el canvi de nena a monitora?  
Crec que no s'ha de tenir expectatives. Tot i així, inevita-
blement, vaig pensar en com seria i la realitat ha estat 
igual o millor. Vaig pensar que seria una nova etapa en 
què aprendria molt, coneixeria gent nova, maneres de fer/
ser diferents, començaria a adquirir responsabilitats i on 
creixeria molt com a persona. 
 
Si no trobeu alguna cosa a l’esplai, a qui li preguntaríeu primer? 
A l’Arnau 
  
Durant l’etapa de nens, que us ha agradat més Penyafort o Campaments? 
Els dos han estat molt bé, però em quedo amb Campaments. Tot i que la màgia 
de Penyafort es única i especial. 
 
Explicans alguna anècdota que hagueu viscut de colonies o campaments*  
Una anècdota és quan era a 1r torn i un gran nombre d'infants vam agafar polls i 
ens van permetre el "luxe" de dutxar-nos a les dutxes d'aigua calenta després 
d'haver estat la meitat de les colònies dutxant-nos amb aigua congelada 
 
Creus que el fet de ser monitora t'ha canviat? Podries descriure el que es 
per tu ser monitora amb 5 o menys paraules? 
M'està canviant positivament. Estic aprenent a treballar en grup i a tenir més em-
patia. 
Les 5 paraules són: Ser la persona que vull ser. 
 
 
NOM: Ricard Ribera 
 
Trencarem el gel preguntant... Peli i manta o anar a pren-
dre algo? 
Anar a prendre algo, sempre i quan no faci fred 
 
Com esperaves el canvi de nen a monitor? 
Ho esperava amb molta responsabilitat, però, tot i que la tinc, 
em sento molt lliure 
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Si no trobeu alguna cosa a l'esplai, a qui li preguntaríeu primer? 
Al que tingués més a prop, i si no al segon 
 
Durant l'etapa de nens, què us ha agradat més Penyafort o Campaments? 
Campaments és molt xulo però Penyafort és únic 
 
Expliqueu alguna anècdota que hagueu viscut de colònies o campaments 
M'estic veient de campaments a Núria, quan estàvem a un lloc on plovia molt i 
estàvem muntant les tendes i cavant canals per l'aigua. Vaig acabar xop, però 
vaig riure molt. 
 
Creus que el fet de ser monitor t'ha canviat? Podries descriure el que és per 
tu ser monitor amb 5 o menys paraules? 
Sí. Educar i passar-s'ho bé.  
 
 
 
 
 
 
NOM: Cam Cisa 
 
Trencarem el gel preguntant… Peli i manta o anar a 
prendre algo?  
M'agrada peli i manta però prefereixo mil vegades anar 
a pendre algo.e 
 
Com esperaves el canvi de nen/a a monitor/a? 
No m'esperava re, mai em faig espectatives per no 
decepsionarme. De moment funciona. 
 
Si no trobeu alguna cosa a l’esplai, a qui li pregun-
taríeu primer? 
A la Sira 
 
Durant l’etapa de nens, què us ha agradat més Penyafort o Campaments? 
Campaments. 
 
Expliqueu alguna anècdota que hagueu viscut de colonies o campaments.  
Quan intento pensar en una se'm fa impossible de tantes que n'hi ha, pero recor-
do una vegada que ens vam banyar a la piscina mentre plovia i llampegava com 
si fos la fi del món, allò era adrenalina, i la bronca de després també. 
 
Creus que el fet de ser monitor/a t'ha canviat? Podries descriure el que es 
per tu ser monitor/a amb 5 o menys paraules?  
 
Fer de monitor clar que m'ha canviat i encara m'està canviant. Un monitor és 
energètic i conseqüent. 
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La Comi Arxiu aquest any està de CELEBRACIÓ!!!!  

Ja fa 5 ANYS QUE ARXIVEM i es per això que aquest primer trimestre us volem 

fer un petit regalet i mostrar-vos algun dels petits tresors que guardem a l’Arxiu 

del GEP Vilafranca: els cartells de les activitats que hem anat realitzant al llarg 

dels anys. Des de fa cinc anys, cada vegada que hem participat en alguna activi-

tat o esdeveniment que hem organitzat, guardem alguns cartells, perquè totes 

aquestes activitats també formen part de la nostra història, i  per tant, cal preser-

var-ho. En tenim forces, molts d’ells identificats (l’any i l’activitat) i d’altres no, però 

també hem de dir que ens en falten uns quants (abans no es guardava tot? prova-

blement)... 

 

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 UNA BONA En-

TRADA AL NOU ARXIU 2020 :P 

 

Sira Sadurní, Laia Blanch, Pau Cantos, Anna Marcé, Guillem Codorniu, Laia 

Lecegui, Ricard Ribera, Martí Codorniu i Clara Miró. 
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Una breu mostra de diferents cartells que es poden trobar a l’arxiu de Can Trabal de diferents anys. 



 

 

Això era un gos que tenia una pota de goma, es va anar 
a rascar i es va esborrar. 

-Escolta Jaumet què fas davant la 
gàbia dels “mapatxes”? 

- Res, MAPATXIONEN 

 

Això és un que entra a un bar 

de pinxos: Ay! Uy! Ay!  

Quin cotxe condueix el Pare Noel? 

Un RENAULT 

-Doctor doctor no em trobo bé!! 

-Doncs busqui’s millor hehe 

Es troben 2 ninots de neu i un li diu a l’altre: 

- Dec estar constipat: sempre sento olor de 
pastanaga... 

17 



 

 

• Del figureig n’és el rei. 

• Tot i que no va per mecànic està intentant entrar al taller. 

• El seu canell no és daurat, però sí que encerta cistelles. 

• Si no et trobes bé ell et farà el diagnòstic. 

• Té la pell recoberta d’escates verdes. 

• Estudia per combatre injustícies socials. 

• Li encanten les verdures crues. 

• És amant de les fires i les seves paradetes de dolços. 

• Li agraden molt les bandes sonores. 

• Detesta que la gent no parli bé el català. 

• Tot i que té cara de nena petita, ja és força gran. 

• La millor tècnica de so que podria tenir el pregonet. 

• Canell d’Or que, quan s’il·lumina, fa triple rere triple. 

• Tenir actitud és la seva filosofia de vida. 

• Prepara les millors coques. 

• Escriu els millors versos dels Diables de Vilafranca. 
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Ei famílies! 

Encara tenim ressaca de tota la 
moguda festamajorenca, i la veri-
tat, és que això que ens ha passat 
com a entitat, serà difícil d’oblidar 
i que, a més a més, sigui iguala-
ble. Qui hauria de dir que aquell 
sopar de dijous gras, els adminis-
tradors de la Festa Major d’en-
guany ens proposarien l’encàrrec 
del Pregonet de la Festa Major 
dels Petits. Un repte que encara 
que no ho sembli, ens ha dut mal-
decaps i mals de panxa, però a la 
vegada ens ha donat l’oportunitat 
de ser el focus del moment. 

Una breu teatralització interpreta-
da únicament per infants i joves 
d’entre 4 i 16 anys, entregats da-
vant d’un públic familiar i folklòric, 
van rebre amb excel·lent valora-
ció tant el contingut com la posa-
da en escena dels i les protago-
nistes. 

 

Només podem donar les gràcies per l’oportunitat que hem tingut. Un petit gest 
que possiblement ha marcat una nova era de com interpretar el sentiment vila-
franquí a través dels infants i la seva festa, vista des d’una mirada innocent i hu-
mil, reflectint tot allò que més estimen d’aquesta. 

 

Tot i això, aprofitant l’avinentesa, nosaltres hem aprofitat per fer-nos una miqueta 
de propaganda i vam realitzar les ja tradicionals visites teatralitzades a Can Tra-
bal, on vam tenir l’oportunitat de conèixer les intimitats de la família Trabal i dels 
seus veïns.  
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VAM MORIR D’ÈXIT, LITERALMENT.  

Prop de més de 100 persones van venir a descobrir els secrets d’aquesta casa 
emblemàtica de la nostra vila. Després de l’aproximada hora i vint minuts de visi-
ta, el públics’acomiadava amb un petit refrigeri i una copeta de Cava Torres Pru-
nera, per unes Visites de Primera. Tanmateix, tenien una caixeta per a poder fer 
el pagament de la taquilla inversa, els quals tots els beneficis, van anar al fons de 
beques. 

Ens han arribat veus dient que molta gent es va quedar sense la possiblitat de 
gaudir-ne, així que de cara al 2020, enunciarem alguna nova data! 

Així doncs, posem fi ja a aquest any tant catàrtic amb un GRÀCIES. 

Gràcies Laura, Jonathan, Sara, Pep i en especial al Guillem, però encara volem 
donar més les gràcies a tots aquells monitors i aquelles monitores que han dedi-
cat el seu temps en poder-ho fer possible, ja sigui realitzant l’attrezzo, durant la 
postproducció de l’enregistrament del so, l’escenificació i el seu guió i el des-
plaçament del mobiliari cap a l’escenari. Sense tots ells i elles això tan breu i  
màgic que hem viscut no hagués estat pas possible. Tanmateix a tots els infants i 
joves que han dedicat hores seves i que han volgut formar part d’aquest breu i 
màgic relat. 
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Busca les  5 diferències 
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Nivell  fàcil 

Nivell difícil 



 

 

AGENDA 
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18 de gener 

Campanya de l’ampolla 

25 de gener 

Sant Raimon 

15 de febrer 

36è aniversari del GEP 

20 de febrer Sopar de 

dijous gras 

22 dde febrer Carnaval 

del GEP 

14 i 15 de març 

Troca Jover (JOves 1 i 

Joves 2) 

28 i 29 de març 

Sortida Conjunta 
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GRANS 

Carlota Castellano     667487952 

Judit Giralt        689807968 

Astrid  Garcia        669586696 

Pau Cantos        626716496 

Ester Junyent       606622534 

Lluc Sadurní       691225886 

Roger Gusi       680785974 

 

JOVES I 

Laia Blanch       605006929 

Mariona Gusi       608493747 

Imma Galofrè       676198407 

Oriol Celis        670432138 

Adrià Roig        649591956 

 

JOVES II 

Foix Giralt        691831817 

Mireia Miró        633738410 

Aina Soler        633499883 

Martí Codorniu        659345470 

Nil Solà            673757651 

CONSILIARI 

Jordi Tres        600350370 
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MINIS 

Joaquim Marcé       662609007 

Cam Cisa      630254603 

Claudia Gabarró       633551491 

Núria Zafra       683151409 

Sira Sadurní       657518625 

 

GEPIS 

Aranau Olivella       619617581 

Griselda Masdeu       619772146 

Rut Torrents      692187736 

Ricard Ribera      629935200 

Alba Esteve       645026212 

 

PETITS 

Montserrat Plans      689629785 

Vinyet Lleixà      633168448 

Abel Cruces       633930858 

Maria Senabre       655300428 

Clara Miró       672108021 

Martí Moratò       600545556 

 

MITJANS 

Anna Marcé       677507471 

Queralt Giralt       691021001 

Laia Lecegui       639172061 

Laia Montserrat      637609384 

Ciscu Ceballos      628475185 

Biel Esteve      652696321 

Gerard Valls       608603910 
 


