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Ei geperos i geperes! 

Teniu a les vostres mans l’exemplar núm. 128è del Braser! 

I què és el Braser? Per què serveix?  

Doncs el Braser és la revisteta trimestral del GEP! On trobareu tot allò rellevant que ha 
passat a l’esplai durant el Trimestre, a més a més dels clàssics entreteniments, acudits, 
entreistes... I molt més! 

La Comissió Braser us desitja molt bones vacances de nadal i feliç any 2022! 

Maria Senabre, Muntsa Plans, Mariona Alasraki, Arnau Olivella, Jana Sanchez,              
Núria Cantos i Núria Zafra 

No oblideu de 
buscar-me! 
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L’Olivella estava tan fart de que no li  fes-
sin entrevista que se l’ha fet ell mateix 

La panera del GEP d’aquest any NO HA 
ESTAT AMANYADA 

Manteniment ha pintat el tobogan del pati  

Vam organitzar un acte multitudinar-hi en 
honor al Jordi Figueres Roma conjunta-
ment amb moltes entitats de la vila  

Els i les joves més grans de l’esplai van 
organitzar un passatge del terror que feia 
esgarrifar  
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HOLA, MINIIIS! 
 
QUINA MILLOR FORMA DE COMENÇAR EL NOSTRE PAS PEL GEP 
EH! 
 
AQUEST TRIMESTRE HEM POGUT CONÈIXER ALS NOSTRES NOUS 
AMICS D'AQUEST ANY, ELS FOLLETS DE CAN TRABAL! I COM QUE 
ENS VAN DEMANAR AJUDA PER SALVAR EL MÓN, PER AJUDAR-
LOS HEM POGUT FER MOLTES COSES. 
 
ELS HEM MUNTAT UN MAPA DE TOT EL MÓN PER DESCOBRIR ELS 
CONTINENTS, VAM JUGAR AMB UNA NOVA TRIBU, VAM ANAR A 
MÈXIC PER DESCOBRIR UNA NOVA CULTURA, VAM MARXAR DE 
SORTIDA I, A POC A POC, ENS ESTEM TRANSFORMANT EN UNS 
MOLT BONS AJUDANTS DE FOLLETS! 
 
QUE ENS PREPARARÀ EL SEGON TRIMESTRE?  

MINIS 



 

 

Gepis 
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GEPIS!!!!  
 
AQUEST TRIMESTRE HEM VISCUT MOLTES AVENTURES, HEM DES-
COBERT EL PORTAL MÀGIC, I HEM OBERT UN DELS CANDAUS! EL 
BRUIXOT ENS HA AJUDAT A ACONSEGUIR INGREDIENTS PER LA 
POCIÓ MÀGICA I ENTRE FOLLETS, ARBRES I FLORS MÀGIQUES 
ENS HEM DIVERTIT MOLT! A MÉS, A LA SORTIDA VAM DEMOSTRAR 
LA NOSTRA ACTITUD!  
 
PREPARATS PEL SEGON TRIMESTRE? PASSEU MOLT BONES FES-
TES I DESCANSEU, QUE AL TORNAR ENS CALDRÀ MOLTA ENER-
GIA!  
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HUOLAAA PETITS I PETITES! 

QUIN SÚPER TRIMESTRE TAN MUSICAL QUE HEM TINGUT!! 
TOT VA COMENÇAR AMB UNA ENTRADA MOLT CURIOSA PEL MILLOR FESTIVAL DE 
MÚSICA DE LA HISTÒRIA: PETITLAND.  EL DIA QUE HI VAM ENTRAR VAM PODER 
VEURE L’ARRIBADA DEL TOCADISCOS RUBISKUS.  ELL ENS HA ENSENYAT MOLTÍS-
SIM SOBRE LA CULTURA MUSICAL, HEM APRÈS QUÈ ÉS LA MÚSICA CLÀSSICA, 
TAMBÉ HEM BALLAT I CANTAT MOLT ROCK AND ROLL A LA SORTIDA QUE VAM FER 
A CAL DIABLE.  PER ÚLTIM HEM CONEGUT EL GÈNERE DEL FLAMENC, I COM QUE 
AQUEST ÉS TÍPIC DE SEVILLA, NOSALTRES NO VAM RESISTIR-NOS I PER UN CAP 
DE SETMANA VAM CELEBRAR LES ‘FERIAS DE ABRIL’ DE SEVILLA, AQUELL DIA VAM 
CUINAR MOLTÍSISM I DESPRÉS ENS HO VAM MENJAR TOT!!! (MMMMMH QUINS PIN-
TXOS I PLATS MÉS BONS QUE VAN QUEDAR EH). TAMPOC ENS PODEM OBLIDAR 
DEL DIA QUE VAM INAGURAR LES LÍNIES DE METRO DE VILAFRANCA, QUIN FART 
DE GIRAR CANTONADES QUE VAM FER! 

 
DONANT PER ACABAT AQUEST TRIMESTRE, ELS MONITORS I MONITORES DE PE-
TITS US VOLEM DESITJAR UNES BONES FESTES I UNA BONA ENTRADA D’ANY!! 

 
I RECORDEU PETITS I PETITES: TOCA DISCOS, TOCA DISCOS, TOCA DISCOS RU-
BISKUS RUBISKUUUUUUUUUUS! 

 
 
Queralt, Abril, Aleix, Aida, Èric, Lecegui i Griselda  



 

 

 

 Hola mitjans i mitjanes! Enguany portem un ritme espectacular! 

 

Hem fet unes súper olimpíades, decorat carros, trobat a la Foix, construït un 

parc d’atraccions, trobat els talents més sorprenents i professionals i, sobretot, 

hem gaudit cada tarda amb una motivació i energia desbordants! A més vam 

anar a Cubelles de sortida on la diversió, enginy i destresa ens va permetre des-

bloquejar les parts del cos i superar molts reptes! Finalment, l’actuació de Nadal 

no ha deixat a ningú indiferent! 

 

Quin primer trimestre més ràpid! Que arribi ja el segon!  

Els vostres monitors i monitores us desitgem unes molt bones festes‼️ 
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Grans 
Boneesss Grans!!! 

 

Aquest trimestre ens ho hem passat d’allò més bé! Vam començar amb uns 

dards per descobrir als súuuper monitors i monitores, i a partir de llavors va ser 

un no parar!  Hem jugat a la cabra boja, a un joc de taula gegant i hem cridat a 

ple pulmó amb el furor... Però que bé ens ho vam passar a la sortida eh! Cor-

rents amunt i avall tot el dia, vam alimentar als animal de Can Pere, vam apren-

dre a compartir  i  vam aconseguir fer un vermut abans de dinar gràcies a la 

subhasta amb les monedes del joc de nit per països.  

 

Que teniu ganes del segon trimestre ja? Els monitors i monitores moltíssimes!!! 

Bones Festes Grans, ens veiem a la tornada!!! 
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Joves UUUUH! 
 
Ja portem un trimestre de curs i ep, que ràpid ha passat! No hem parat de 
moure’ns amunt i avall. Des del primer dia de curs on vam descobrir qui 
eren els monitors, a acabar una activitat al campanar... I no ens oblidem 
de les magnifiques colònies a Canyelles, que tot i que el principi va ser 
mica xou vam acabar a la discoteca gaudint de bones cançons i records. 
Ha estat un trimestre entretingut, però esperem que aquest nadal carre-
gueu be les piles perquè aquest segon trimestre venen moltíssimes nove-
tats! Bon nadal JOVES, que tingueu molts regals i que els reis no us por-
tin carbó!!  
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Joveeees 2! Aquest any sí que sí, ja som les més grans de l'esplai!! Com 
a tal hem pogut organitzar un passatge del terror que va deixar a tothom 
sense veu dels crits que feien un cop éren dins (nosaltres també ens vam 
quedar afòniques, tot sigui dit :P) 
 
I és que hem fet activitats de tota mena, des de córrer pel centre a veure 
qui aconseguia els objectes més estranys de l'esplai fins a parar un mo-
ment i reflexionar sobre problemàtiques socials que ens afecten a tots i 
totes com la salut mental, el consumisme compulsiu o la violència mas-
clista. 
També gràcies a un superMasterCheff vau demostrar a les monitores que 
sou unes cracks culinàries i des d'aleshores, que cada setmana un grupet 
de 3 o 4 persones fan el berenar. I sincerament, estem sent l'enveja de 
l'esplai! 
No podem oblidar-nos de la sortida a Cal Diable on vam estar jugant com 
a infants fins ben tard i vam poder aprofitar el temps per fer créixer les 
amistats dins del grup! 
 
L'equip de joves 2 us desitja MOLT BON NADAL i que gaudiu de les mer-
escudes vacances!!! 
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Bones famílies! 

 
Aquest trimestre hem pogut tornar a reprendre una mica de normalitat en 
les nostres tradicions, i ho hem fet amb moltes ganes! Per Nadal hem 
organitzat un berenar i la meravellosa Panera solidària que col·labora 
amb la Marató de TV3. 

 
Com ja sabeu aquesta comi té les portes obertes a tothom que en vulgui 
formar part, com més idees i més creativitat millor seran les activitats. 
Que això és només el començament i encara ens quedem moltes cosetes 
per preparar i gaudir, i us podem assegurar que riureu i us ho passareu 
d'allò més bé si hi participeu! 

 
També volem agrair a tots i totes l'il·lusió que poseu en l'esplai i gràcies al 
qual formem aquesta família tan gran, diversa i bonica. 

 
Des de la comi PiM us volem desitjar unes bones festes i feliç 2022!  
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Ieepa!! Aquest trimestre la comi de Manteniment ha realitzat diverses tas-
ques per mantenir Can Trabal com cal!! 

 

Hem fet gestions per millor la sala de material, arreglar el pati, realitzar 
projectes, fer un inventari de la sala de Manteniment, canviar les llums, 
però encara ens queda molt per endavant. 

El proper trimestre farem una super jornada de Manteniment que més 
endavant us direm els detalls. 

 

De part de la comi, moltes gràcies al suport de pares i mares, monitors i 
monitores, i exmonis que ens ajuden amb les tasques de l'edifici des de 
fa molts anys. 

 

Us desitgem que passeu bones festes !! 
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Holaaaaaaaaa! Aquest any la comi fe estem molt atope!! Esperem que la 
pandèmi ens deixi poder celebrar totes les eucaristies, pregàries i estones de re-
flexió que tenim muntades. De moment, a les respectives sortides d’aquest primer 
trimestre hem pogut recuperar les pregàries que fa uns anys féiem, us en deixem 
un petit tastet amb l’evangeli que vam escollir i la respectiva reflexió. També, com 
no podia ser d’altra manera, hem pogut celebrar la ja tradicional pregària de Nadal 
amb el súper vídeo que ens preparen els monitors i monitores any rere any. Des 
de la comissió, que enguany la formem el Jordi, la Núria, l’Abril, el Lluc, la Vinyet i 
el Pau com a monis, la Mariona com a animadora de la fe i el Manolo i Xavi com a 
consiliaris, us desitgem un Bon Nadal, que sapiguem valorar les estones i mo-
ments en família que ens regalaran les vacances aquests dies i que siguem soli-
daris amb qui més ho necessita aquestes festes. Una abraçada, ens veiem el 
segon trimestre amb la pregària de Sant Pau, la missa d’aniversari i la de la sorti-
da conjunta!  
 
‘Un jove anà a trobar Jesús i va preguntar-li: 
--Mestre, quina cosa bona haig de fer per a obtenir la vida eterna? 
Jesús li digué: 
--Per què em preguntes sobre el que és bo? Un de sol és bo. Si vols entrar a la 
vida, guarda els manaments. 
Ell li preguntà: 
--Quins? 
Jesús li respongué: 
-- No matis, no cometis adulteri, no robis, no acusis ningú falsament, honra el pare 
i la mare, i estima els altres com a tu mateix. 
El jove li va dir: 
--Tot això ja ho he complert. Què em falta encara? 
Jesús li respongué: 
--Si vols ser perfecte, vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un 
tresor al cel. Després vine i segueix-me. 
Quan aquell jove va sentir aquestes paraules, se n'anà tot trist, perquè tenia molts 
béns.’  

 
Reflexió: Aquest evangeli ens proposa de forma extrema posar-nos en valor les 
persones, reflexionar sobre si seríem capaços de deixar-ho tot, els béns mate-
rials, per un germà, per un amic. L’amistat és el valor més important entre els 
amics. Jesús de Natzaret ho sap bé, per això ell vol que aquest valor del compro-
mís, i la fidelitat als altres, sigui eficaç en nosaltres. El que tenia ell ho compartia 
sempre, no es quedava res per si mateix. Tots tenim coses que els nostres amics 
no tenen. Estem segur que si compartim totes aquelles coses que necessiten els 
nostres amics, ens sentirem molt més feliços. Provem de deixar-ho tot pels qui 
més estimem?  

COMISSIÓ DE FE 
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ARXIU!!! 
 

Al llarg d’aquest trimestre, la comissió d’arxiu ha estat ordenant i 
classificant la documentació del curs. També hem preparat les ins-
cripcions per al curs 2021-2022 i tenir-ho tot llest per l’inici de curs. 
A part, s’ha classificat la documentació d’estiu. 
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El passat 24 d'octubre es va celebrar l'acte en record a Jordi Figueres 
Roma, ex monitor de l'esplai molt estimat. Els beneficis del dia es destina-
ran a beques per anar de colònies a l'estiu amb el GEP. 
 
La jornada va començar amb una pedalada fins al balcó del Penedès, 
sortint des de davant l'esplai, i un esmorzar a la plaça Jaume I. Just des-
prés es va fer un vermut electrònic amb La Cara B, i un dinar popular en 
el qual van assistir més de 300 persones. 
 
Per finalitzar el dia, es va celebrar un concert a càrrec de La Sidral Brass 
Band. 
 
Des de l'organització volem enfatitzar que l'acte va ser possible gràcies 
als esforços dels col•laboradors/es (La Barraca, El Repetxó, el ball de 
Diables de Vilafranca i als amics i amigues del Roma), i de tothom qui va 
participar i assistir al llarg de la jornada. 
 
Volem donar les gràcies en especial a la Margarita Roma, la mare del 
Jordi, per la seva implicació en tot moment. 
 
Amor etern, sempre! No ens faltarà mai de res!  
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Nom Complet: Mariona Alasraki 
Grup que portes enguany: Grans 
Ocupació/estudis: Batxillerat Social 
Any d'entrada a l'esplai (infant i/o moni): 2013 
Signe d’horoscop: Taure 
Color que t’identifica: Turquesa 
Cançó de culte: Impresentables - Zoo 

 
Explica’ns una anècdota. 
Em sembla que era el segon any de campaments, quan vam anar a la Vall de Boí. 
L'Aleix Valenzuela i jo havíem d'omplir una galleda d'aigua del riu per bullir-la i 
poder fer els macarrons per dinar, però per arribar al riu havíem de passar per una 
roca. Per baixar genial, era com un tobogan, però quan vam haver de pujar-la 
amb les galledes plenes va ser una bogeria hahahaha. Ens pesaven moltíssim i 
ens feien caure, a més anàvem amb crocs que relliscaven tota l'estona, i vam 
acabar amb l'aigua per sobre i les crocs al riu més d'una vegada, però ho vam 
acabar aconseguint hehe. 
Quin era el teu somni de petita? 
Des de petita sempre he volgut fer la via Teresina, una fia ferrata de Montserrat, i 
em feia moltíssima il·lusió, però sempre em deien que m'esperés a ser més gran i 
ara esta tancada :( Per moltes altres que en pugui fer sempre em quedarà aques-
ta espineta.  
Com seria un dia perfecte per tu? 
Segurament seria anar amb els amics a fer una excursioneta a la muntanya, dinar 
tranquils al costat d’un llac i pendre el sol a l’herba, però sobretot reposar i des-
connectar moltíssim. Després ja si ens quedessim fins la nit seria ideal, i més si 
dormissim en tendes i puguésim veure les estrelles, però no sé si és molt dema-
nar per un sol dia hahaha.  
Què és el que més t’agrada de l’esplai? 
Uff difícil triar només una cosa! Tan durant tots els anys que venia com a nena 
com ara que faig de monitora, l’esplai ha estat com un refugi per mi. Quan estic a 
l’esplai aparco durant una estona la resta de preocupacions i és mooolt allibera-
dor! Quan a vegades de petita venia al GEP mig enfadada per alguna cosa, en 
sortia que ja ni me n’enrecordava, aquest ambient tan guai em feia oblidar de tot. 
Què és per tu el Nadal? 
El Nadal és una de les meves festes preferides, no per els regals, sinó per tot el 
temps que queda lliure per poder estar amb la família, amb els amics i descan-
sant. I a més, tot l’ambient que es respira durant les vacances de Nadal és el mi-
llor!   
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Nom Complet: Núria Cantos 
Grup que portes enguany: Gepis 
Ocupació/estudis: Batxillerat Escènic 
Any d'entrada a l'esplai (infant i/o moni): Estiu del 2014 
Signe d’horoscop: Bessons 
Color que t’identifica: Lila 
Cançó de culte: Noia de vidre - Els Pets 
 
 
 

Explica’ns una anècdota. 
Òstres doncs ara que hi penso nhi ha un munt de molt divertides, però la que més 
em fa riure encara és quan de campaments l’estiu passat erem al pais basc fent 
vivac i les vistes eren precioses tot i que fes fred, total vam anar a dormir cansats 
de la ruta i ens llevem amb totes les vaques al nostre costat!!! ens va anar dun pel 
que ens llepessin la cara de bon matí  
Quin era el teu somni de petita? 
De petita estava (i estic) obsessionada amb les películes de disney, sobretot rata-
touille i jo volia ser una gran xef amb el meu propi restaurant a parís (lunic q en 
comptes d ratoli un gat com a ajudant)  
Com seria un dia perfecte per tu? 
el meu dia perfecte seria bastant tranquil: un bon esmorzar amb musiqueta, es-
criure una estona, llegir un bon llibre i anar a ballar :)  
Què és el que més t’agrada de l’esplai? 
Ouu haver de triar una sola cosa es complicat… vull dir just es el meu primer any 
com a monitora però quan era jove magradava moltissim la família que es creava, 
i puc confirmar que ara de monitora se’n fa encara més!! i lactitud i lestima que 
totes tenim cap al gep  
Què és per tu el Nadal? 
Per mi el nadal és una època de família, d’estar amb la gent que estimes sense la 
necessitat de grans actes sinó de retrobar-se amb els que fa temps que no veus. 
A més a més és molt màgic i ensucrat ( i m'encanta fer galetes de nadal)  
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Nom Complet: Arnau Olivella Insensé (Olivera pels més petits) 
Grup que portes enguany: Joves II 
Ocupació/estudis: Becari 
Any d'entrada a l'esplai (infant i/o moni): Estiu del 2008 
Signe d’horoscop: Taure 
Color que t’identifica: Fluorescent 
Cançó de culte: Breaking Free - High School Musical  
 
 
Explica’ns una anècdota. 
Un dia de campaments per postres del sopar hi havia poma i vaig pensar que em 
vindria més de gust a mitjanit i em vaig amagar la poma a una butxaca que hi ha-
via a la cantonada de la tenda. Vam marxar a fer una activitat de nit i quan aca-
bàvem vam veure una guineu corrents amb la meva poma i que havia fet un forat 
a la meva tenda.  
Quin era el teu somni de petit? 
De petit canviava de somni cada setmana, una setmana potser volia ser bomber i 
la següent notari. De fet, quan em va pillar la falera de ser notari va ser molt gra-
ciós perquè em passava totes les classes practicant la firma ja que em pensava 
que ser notari era només firmar i cobrar . 
Com seria un dia perfecte per tu? 
M’aixecaria rollo les 9 i faria un esmorzar de forquilla i gabinet; després aniria a 
amb les amigues a visitar algun lloc que no conegui o a caminar per un parc natu-
ral; a la tarda aniríem a veure alguna pelicula o divertida o de plorar i a la nit juga-
ríem a jocs de taula  
Què és el que més t’agrada de l’esplai? 
Crec que em quedo amb la gent que han format i que formen part;he après tant 
de les monitores que he tingut al llarg de la meva vida i de les companyes amb les 
que he compartit aquests anys de monitor. Provablement sóc com sóc per ells i 
elles.  
Què és per tu el Nadal? 
El Nadal és aquella època de l’any que probablement fa més fred però decoren 
tots els carrers del món casi obligant a passejar tot i que el que et ve de gust és 
estar tancat a casa amb 6 mantes a sobre. No, però ara en serio, tot i no ser una 
persona molt fan del Nadal disfruto de la seva màgia i de poder celebrar-la amb 
les persones que estimo. 
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Nom Complet: Laia Blanch Reynés 
Grup que portes enguany: Joves II 
Ocupació/estudis: Estudiant i treballadora 
Any d'entrada a l'esplai (infant i/o moni): Estiu del 2011 
Signe d’horoscop: Escorpí 
Color que t’identifica: Negre 
Cançó de culte: Mr Brightside - The Killers  
 
 

Explica’ns una anècdota. 
Quan era nena de  campaments a Menorca, la primera nit haviem d'anar a dormir 
a un lloc però per arribar-hi amb les bicis, passant pel Camí de Cavalls, se'ns va 
fer fosc, iens vam perdre. 32 joves i 5 monis. Un monitor va fer camí enrere per 
veure on haviem perdut el camí, i entre les muntanyes i el mar, vam sentir com 
deia: "Torneu enrereeee, torneu enrereee!!!". No se sentia res més que això i el 
mar. Va ser força graciós en aquell moment, però havent estat monitora de cam-
paments, puc assegurar que no deuria fer cap gràcia a les monis... negra nit, amb 
32 joves al teu càrrec, i les bicis que feien nosa per aquell camí de pedres. Tot i 
així vam acabar dormint a una cala (fins les 6 del matí, que en teoria si et cau la 
nit es pot fer jejeje) i vam llevar-nos amb les cares infladíssimes. Res podia sortir 
bé a partir de tot allò el primer dia. Per sort, no va haver-hi gaires incidents més, a 
part de les 100000 caigues de bici, angines, dormir en llocs prohibits i recollida de 
caques de la muntanya.  
Quin era el teu somni de petita? 
Sempre volia ser gran per poder viatjar i veure el món (probablement això és cul-
pa del llibre “La volta al món en 80 dies”)  
Com seria un dia perfecte per tu? 
M’agradaria poder anar a la muntanya a escampar la boira i començar el dia amb 
aire pur. Encara que també agraïria molt poder seguir dormint durant moltes hores 
i sentir-me descansada.  
Què és el que més t’agrada de l’esplai? 
Uf m’agraden tantes coses que no sé per on començar. L’ambient que s’hi respira, 
el clima que es viu amb el grup, els infants i les joves. Totes les vivències que 
m’emporto cada dissabte i a l’estiu, tant a Penyafort com a campaments. I d’a-
quests 7 anys com a monitora m’emporto les amistats que he cultivat i les anècdo-
tes (que no es poden posar al Braser), a part de tots els riures, corredisses, jocs,  
Què és per tu el Nadal? 
Doncs……….. no m’agrada el NADAL. Però, al GEP el Nadal és divertit!  
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Un fantasma li diu a un altre: 
– Fas tard per espantar a la gent del castell. 
– Ho sento. És que se m’han en-
ganxat els llençols.  

En una carrera de peixos, quin 
arriba últim?  

El del-fi.  

Què li diu el 0 al 8? 

Bonic cinturó!  

Un home entra a una botiga i pregunta  

—Tenen pantalons de camuflatge? 
—Sí, però mai els trobem.  

Milions de nens i nenes volen netejar el planeta  

Milions de pares volen que comencin pel seu 
dormitori.  

• M’acaba de picar una serp! 

• Cobra? 

• No, estúpid, ho ha fet gratis!  
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• És un monitor amb moooooolta ACTITUD 

• Aquest és el seu  primer any! 

• Toca molts instruments i té un grup de 
música 

• Estudia traducció i interpretació 

• Aquest és el seu últim any com a monitora 

• És baixeta, però plena d’energia! 

• Balla a panderos 

• És una monitora molt cridanera! 

• L’actitud i l’energia formen part d’ella. 

• Aquest any està al grup de grans. 

• Porta bastants anys a l’esplai. 

• Té el cabell llarg i és molt alt. 

• Li encanta High School Musical 

• Balla a carnaval, i està a JOVES 2 
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L’HORÒPSCOP 
 

 

 

ÀRIES (MAR 21-ABR 19) 

T’has centrat molt en tu i també està bé. Ara que s’acosten les festes de nadal gau-
deix i comparteix les teves alegries i les penes amb la gent que t’estima i estimes.  

 

 

 

TAURE (ABR 20-MAIG 20) 

Tens les idees molt alborotades; toca començar a posar ordre. Comença per en-
dreçar la teva habitació.  

 

 

 

BESSONS (MAIG 21-JUNY 20) 

Vols fer tantes coses alhora que al final no fas res! Planteja’t escollir una de les 
103846 opcions que tens. Recorda: la gent que estimes es preocupa per tu.  

 

 

CRANC (JUNY 21-JUL 22) 

És Nadal i la família traurà el millor de tu. Disfruta de les festes i descansa. Guia't 
pel que sents i no renunciis al què vols per la por al que pensaran els altres.  

 

 

 



 

 

LLEÓ (JUL 23-AGO 22) 

Has esquivat alguna cosa que et preocupava. Vés amb compte perquè aquest 
problema és com un boomerang i tornarà en el futur! Número de la sort:4  

 

 

 

VERGE (AGO 23-SET 22) 

Portes una època en la qual has estat sent una formigueta molt treballadora. Ara 
et toca descansar i disfrutar dels fruits del teu treball. Color de la sort: verd  

 

 

BALANÇA (SET 23-OCT 22)  

Tot i que aparentes ser una persona independent, de vegades depens massa del 
teu entorn. T’afecta molt el que pensin les persones que estimes i això, porta’t a 
l’extrem, no és bo. Encara que et costi, hauràs d’enfrontar-te a algú per poder 

seguir el camí que vols. 

  

 

 

ESCORPÍ (OCT 23-NOV 21) 

Una persona amb qui no tens gaire relació, es preocuparà per tu perquè et notarà 
desanimat. No siguis evasiu i accepta la seva ajuda. Potser descobriràs algú nou 

amb qui confiar.  

 

 

 

SAGITARI (NOV 22-DEC 21) 

El millor que pots fer avui és intentar aprofitar al màxim els moments que passis 
amb els teus amics i amigues. Escolta el que et diran perquè et poden donar la 

clau per solucionar un problema que no havies parlat fins ara.  
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CAPRICORN (DEC 22-GEN 19) 

Ets massa previsor/a i a la fi no et permets viure amb risc. Deixa’t anar una mica!  

 

 

 

AQUARI (GEN 20-FEB 18) 

Un imprevist farà que hagis de deixar a mitges una feina que volies acabar. Pro-
cura no posar-t’hi nerviós. El millor que pots fer, és treure profit del temps lliure 

que no esperaves tenir. Surt de casa i fes alguna activitat que et distregui. La teva 
ment ho necessita.  

 

 

PEIXOS (FEB 19-MAR 20) 

És important que tornis a recuperar la il·lusió. Sempre has estat una persona molt 
somiadora, així que no deixis que els obstacles t'impedeixin seguir. La teva acti-

tud pot canviar les coses.  
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SEMBLANCES 

RELACIONA CADA MONI DE L’ESQUERRA AMB EL PERSONATGE DE LA DRETA 



 

 

AGENDA 
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22 de Gener:  

Sant Raimon 

29 de Gener:  

Aplec de Sant Pau 

24 de Febrer:  

Dijous Gras 

26 de Febrer:  

Carnaval 

12 i 13 de Març:  

Troca Jove 
(o esplai Normal) 

26 i 27 de Març:   

Sortida Conjunta 

19 de Febrer:   

Aniversari 
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MINIS 

Kam Cisa 630254603 
Ariadna Martínez 685599031 
Jana Sanchez 618508530 
Jordi Gutierrez 661741220 
Laia Montserrat 637609384 
 

GEPIS 

Berta Marcó 638517707 
Marina Soriano 665615443 
Anna Guixeras 628613910 
Lluc Sadurní 691225886 
Pau Bullit 630249567 
Núria Cantos 722800652 
 

PETITS 

Queralt Giralt 691021001 
Eric Martínez  691400799 
Abril Escofet 628743893 
Aida Jou 640041430 
Aleix Valenzuela 611427867 
Griselda Masdeu 619772146 
Laia Lecegui 639172061 
 

MITJANS 

Arnau Álvarez 665112742 
Foix Ribera 616262817 
Unai Lecegui 601080444 
Jordi Morató 608952049 
Núria Zafra 683151490 
Pau Cantos Queralt 626716496 
Muntsa Plans Ponsa 689629785 
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GRANS 

Biel Esteve 652696321 
Clàudia Gabarró 633551491 
Gisela Escofet 606311261 
Joaquim Huguet 661653777 
Mariona Alasraki 651347128 
Nil Solà 673757651 
Vinyet Lleixà 633168448 
 

JOVES 1 

Maria Senabre 655300429 
Anna Marcé 677507471 
Astrid Garcia 669586696 
Clara Miró 672108021 
Francesc Ceballos 628475185 
Martí Morató 600545556 
 

JOVES 2 

Alba Esteve 645076212 
Arnau Olivella 619617581 
Carlota Castellano 667487952 
Judit Giralt 689807968 
Laia Blanch 605006929 
Quim Marcé 662609007 
 

ANIMADORA DE LA FE 

Mariona Gusi 608493747 

 

 


