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Ei geperos i geperes! 

Teniu a les vostres mans l’exemplar núm. 132è 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, 
entrevistes... I molt més! 

La Comissió Braser us desitja molt bones vacances de nadal i feliç any 2023! 

Maria Senabre, Arnau Olivella, Arnau Álvarez, Jana Sánchez, Francesc Ceballos,            
Núria Cantos i Núria Zafra. 

No oblideu de 
buscar-me! 
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El dia de l’ecologisme a la muntanyeta va ser tot un èxit i 
vam poder aprendre mètodes per fer un món més soste-
nible? #LesTresR 
#SerRespectuósAmbElMediAmbientMOLA 

Les gravacions dels himnes d’estiu ja estan en 
la fase de post-producció? #JoacimStudios 
#PròximamentASpotify 

El dinar organitzat per la comissió de #manteniment va 
recaptar aproximadament 400 euros, que es destinaran 
al manteniment de l’edifici? #GRÀCIES 
#L’EsplaiÉsDeTots 

El Gèping II, en motiu del 40è aniversari del 
GEP, ja està en marxa? #Nervits 

Enguany podrem tornar a celebrar el NADAL al 
GEP després de 3 anys?! #JaEraHora 
#ObrimElCava #ViscaElsNadalsAlGep  
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MINIS!!!! 
 
JA HA ACABAT EL TRIMESTRE... PERÒ QUIN TRIMESTRE TAN 
EMOCIONANT I PLE DE COSES!  
 

VAM COMENÇAR GAIREBÉ SENSE CONÈIXER-NOS I           
MIREU-NOS ARA: VIATJANT DE CONTE EN CONTE PLEGATS I 
PLEGADES CADA SETMANA... QUE SI AVUI LA CAPUTXETA, 
QUE SI AVUI EN PATUFET, QUE SI ARA ELS TRES             
PORQUETS... AH! I SENSE OBLIDAR LA VISITA DE LA        
CASTANYERA I LA SÚPER SORTIDA A CAN MATA, ON VAM 
ENDINSAR-NOS AMB GEPIS A UNA MINA!  
 

I PER ACABAR, NO PODEM OBLIDAR EL TIÓ, QUE L'ÚLTIM 
DIA ENS VA VENIR A VEURE I AVUI HEM POGUT FER CAGAR 
TOTS I TOTES JUNTES!  
 

QUINES GANES DE SABER QUÈ ENS ESPERA AQUEST 2023! 
BON NADAL DE PART DELS I LES MONIS: NÚRIA CANTOS, 
NÚRIA ZAFRA, BIEL, JORDI I MARIONA  

MINIS 



 

 

Gepis 
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EI GEPISSSSSSSS!!! 
 

AQUEST HA ESTAT UN SÚPER TRIMESTRE PLE D'ACTIVITATS! 
HEM DESCOBERT LA MINA DE GEPIS, ON PER ENTRAR -HI HEM HAGUT 
D'ACONSEGUIR DIFERENTS COSES: ENS HEM CONSTRUÏT ELS NOSTRES 
CASCS I HEM TROBAT EL PIC I LA PALA. TAMBÉ VAM ANAR DE SORTIDA A 
CAL MATA AMB MINIS, ON VAM PODER DESCOBRIR EL PRIMER MINERAL 
PER LA NOSTRA MINA. A MÉS A MÉS, ENS HA VINGUT A VISITAR LA       
MINERA I ENS VA DONAR LES NOSTRES ACREDITACIONS                      
PERSONALITZADES PER PODER ENTRAR A LA MINA. HEM FET MOLTES 
COSES, PERÒ ENCARA ENS QUEDA MOLT PER CONTINUAR APRENENT DE 
LA MINA I DESCOBRIR-LA. US HO PERDREUU?? 
 

AH! I NO ENS OBLIDEM DE TOTES LES ACTIVITATS CONJUNTES QUE HEM 
FET AQUEST TRIMESTRE! HEM ANAT DE ROMERIA, CELEBRAT LA        
CASTANYADA, EL PRIMER DIA DE L'ECOLOGIA AL GEP ANANT A LA     
MUNTANYETA I HEM PARTICIPAT EN LA TROBADA DE JOVES I INFANTS  
DE ZONA 16. 
ELS MONITORS I MONITORES DE GEPIS US DESITGEM UN MOLT BON    
NADAL I INICI D'ANY! ENS VEIEM EL 2023 AMB MOLTES FORCES I       
ENERGIES!!! 
 

ERIC, QUERALT, FOIX, CLÀUDIA, JOAQUIM I ABRIL 
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HOOOOLAAA PETITS I PETITES! 
 

QUIN TRIMESTRE TAN MOGUDET QUE HEM TINGUT!! 
TOT VA COMENÇAR AMB UN PAQUET QUE ENS VA ENTREGAR UN 
CARTER. QUAN EL VAM OBRIR VAM TROBAR UNA SÚPER AMB UN 
MANUAL PER PODER-LA UTILITZAR!! 
 

RECORDEU COM FUNCIONAVA? PODEM OBRIR EL MUSEU DE    
PETITS, VIATJAR A QUALSEVOL MUSEU DEL MÓN I                
TRANSPORTAR-NOS A QUALSEVOL ÈPOCA! SABEM QUE AQUEST 
TRIMESTRE HEM ACONSEGUIT POQUETS OBJECTES PEL NOSTRE 
MUSEU PERQUÈ HEM FET MOLTES ACTIVITATS XULÍSSIMES AMB 
TOT L'ESPLAI PERÒ VAM PODER GAUDIR D'UNA SÚPER SORTIDA A 
CAN PERE ON VAM ACONSEGUIR EL MACARRÓ GEGANT I VAM  
VISITAR EL MUSEU DELS JOCS OLÍMPICS! 
JA VEUREU QUE AQUESTS DOS TRIMESTRES QUE QUEDEN  
ACONSEGUIREM MOLTES COSES MÉS I PODREM COMPLETAR EL 
MUSEU! 
 

DONANT PER ACABAT AQUEST TRIMESTRE, ELS MONITORS I    
MONITORES DE PETITS US VOLEM DESITJAR UNES BONES       
FESTES I UNA BONA ENTRADA D'ANY 2023!! 
 

ENS VEIEM AL GENER AMB MOLTES I MOLTES GANES DE         
DESCOBRIR I ACONSEGUIR MOLTS MÉS OBJECTEEEEES! 
 

Aleix, Marina, Aida, Unai, Vinyet i Arnau 



 

 

Hola Mitjaaans !!!  

Com esteu? Sembla mentida que ja hem acabat el primer trimestre, ha 
passat volant! El vostre primer dia d'esplai vau haver de descobrir els 
vostres monitors i monitores que estaven tan disfressats que un Qui és 
Qui? vau necessitar per descobrir-los. Hem dedicat moltes setmanes a 
jugar a jocs de taula. Recordeu quan vam transformar Vilafranca en un 
Monopoli? O quan vam jugar a l'Edat de Pedra, quan vam fer un ral·li   
fotogràfic per poder pujar a dalt del campanar o quan vau utilitzar les  
vostres habilitats per intercanviar un simple bolígraf per grans objectes. 

I què en dieu de la sortida? Va ser genial i vam compartir molts records 
tots junts/es. Els monitors i monitores tenim moltes ganes de continuar 
fent activitats per gaudir-les al vostre costat i ja n'estem preparant de molt 
grosses pel segon trimestre.  

Esteu preparats Mitjans? Perquè això només ha fet que començar! 
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Grans 
GRAAANSS!!!  
 

Boneeees!  
El grup de GRANS hem començat el curs a tope!  
 

Hem descobert els nous monis jugant al bingo, hem estat animals, 
orientadors, detectius i fins i tot hem fet un parell d’excursions per 
la muntanya!  
 

A més hem tingut el plaer de descobrir i fotografiar racons i llocs 
inesperats, tant de Moja com de Vilafranca.  
Som un grup rialler, amb cada vegada més energia i motivació 
que tenim ganes d’un segon trimestre ple de xou i nous reptes!  
 

Molt bones festes!  
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HOLA JOVES UUUUUUUUUUH!!! 
 

Comencem un curs amb les piles posadíssimes i petant-ho cada 
dissabte! Després de descobrir els nous monitors en una activitat 
que ja vau fer *gairebé* vosaltres solets i soletes… (vinga va, cada 
cop més autònoms :D) no hem parat de fer coses: campionat per 
equips, vau ser els marrameus de la castanyera (oju amb la      
castanyera impostora), ens en vam anar de sortida ben d’hora a la 
casa de colònies del Pinar, on vam fer un intrèpid joc del macarró 
versionat, a la nit discotekeee i al matí vam anar a visitar el mercat 
de Canyelles on vam observar els animalons. Tampoc ens en     
podem oblidar del súper concurs de concursos, on us vau defensar 
amb prou dignitat, seguidament de la mítica activitat del boli i en 
l’última tarda d’esplai normal vau organitzar una espectacular    
cagalbata dels reis d’orient  
 

Tanquem aquest primer trimestre amb una tarda de Nadal a      
l’esplai fantàstica i amb ganes de començar el nou any amb   
l’energia a tope.  
 

MOLT BON NADAL I FELIÇ ANY NOU, de part dels vostres monis: 
Laia, Martí, Astrid, Pau i Maria  
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Joveeees 2!!! 
 
 

Carai, no hem parat ni un moment!   entre sortida, el dia de    
l’ecologia, la trobada de zona, la castanyada, el dinar de          
manteniment i totes aquestes activitats el trimestre ha passat     
volaant!!! Ara bé, ens ha donat temps a jugar una micarroneta  
també, des de versions de jocs com el Party & Co o el Topo fins a 
jocs tradicionals com les Olimpiades o el pitxi; i com oblidar el    
supertalentShow que vam fer a la sortida d’Olivella on vam       
descobrir que en aquest grup hi ha més d’un/a artistaaa.  
 

També hem fet coses pels companys i companyes de l’esplai com 
el dia de la castanyada on vam estar tota la tarda cuinant          
castanyes i moniatos perquè en mengessin tots els infants i     
famílies que van voler, i que bons que estaven!! 
 

Prepareu-vos perquè aquest curs només a començat i ens queden 
mil i una aventures més per viure!!! 
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Aquest trimestre, la comissió de pares i mares del GEP ens hem 
encarregat de preparar la panera de nadal i el sorteig d’aquesta, 
composta per productes que heu portat tant infants, joves, famílies 
com monitors i monitores. Per tant, en primer lloc, ens agradaria 
agrair a totes aquelles persones que han contribuït portant algun 
producte perquè la panera sigui més gran.  
 

Els diners recaptats seran destinats a les necessitats de l’esplai, i 
conseqüentment, a tots i totes els i les que en gaudim i en formem 
part. Gràcies a tots i totes! 
 

De cara al segon trimestre, ja estem planificant els diferents       
esdeveniments que organitzarem: el sopar de dijous gras, el 16 de 
febrer; i l’activitat dirigida a les famílies durant la tarda d’aniversari 
del GEP, el 25 de febrer. Guardeu-vos les dates!  
 

Així doncs, us desitgem que tingueu unes bones festes i un molt 
bon any nou, ens veiem l’any que ve! 
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Quin gran inici que hem tingut per començar amb un dinar de 
benvinguda i per tal de recaptar fons per la restauració de 
l’edifici Can Trabal, concretament per la teulada. 

Aquest any la Comissió l’hem dividit en dos, per una banda 
tenim els Esdeveniments per la recapta de fons, s’encarrega 
d’organitzar cada trimestre un esdeveniment i per l’altra ban-
da, la comissió de Manteniment que s’ocupa de les tasques 
per tal de tenir l’edifici Can Trabal com Cal, aquest es el nos-
tre lema. 

Les tasques que hem realitzat aquest trimestre a part del di-
nar de Manteniment, es la millora del pati; crear un petit jardi-
net, pintar el tobogan, arreglar la zona del lateral, esporgar, 
etc. pintar les portes de sala de pas i les portes de la façana 
del segon pis. 

Agraïm a tots i totes vosaltres que col·laboreu en aquesta co-
missió i estigueu ben alerta perquè aquest segon trimestre 
tenim pensat realitzar la jornada de manteniment com un es-
deveniment molt top que estem preparant. 
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La comissió de fe ha començat el curs amb moltes ganes i 
il·lusió. Una il·lusió que volem transmetre en la preparació de 
les pregàries i celebracions que farem durant tot el curs. 

En aquest primer trimestre hem començat preparant les 
pregàries de les sortides per grups durant el mes de          
novembre, on s'han fet unes pregàries adequades segons les 
edats. 

Però la feina no acaba, estem molt engrescats amb la       
preparació de la pregària de Nadal, cada vegada volem              
superar-nos amb la involucració de tots els monitors i com és 
tradició amb el vídeo de la pregària de Nadal. 

Si Déu vol, el segon trimestre tindrem la celebració de l'Aplec 
de Sant Pau, la missa d'aniversari i la sortida conjunta. 

Des de la comissió de fe, us enviem la nostra felicitació de 
Nadal, perquè sigui un temps de solidaritat per a tots, ara i 
sempre. 

COMISSIÓ DE FE 
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Bones arxivistes! 
 

La Comissió de Gestió de la Documentació i Arxiu ha iniciat el nou 
curs amb energia. Les primeres tasques que s'han dut a terme han 
estat guardar i tenir cura de tots els documents i materials de les 
colònies i campaments d'estiu. 
 

Les monitores i els monitors de l'esplai encarregats d'aquesta co-
missió tenim moltes ganes de continuar guardant tot allò necessari 
perquè en un futur els serveixi d'exemple a futures generacions de 
l'esplai, deixant registre de les noves iniciatives i activitats de l'es-
plai. A més a més, els membres de l'equip d'arxiu estem molt con-
tents de poder augmentar el nostre arxiu històric, per això animem 
antics infants i monitores a col·laborar amb documents o material 
del passat de l'esplai que ens serveixi d'exemple en l'actualitat i 
que constaran en el nostre arxiu per al futur. 
 

L'equip de la comissió us desitja Bon Nadal i un bon inici d'any, ens 
veiem molt aviat! 
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Ei ei eeiii!  
 

Aquest any per fi hem pogut recuperar la jornada d’esplai a      
Montserrat, i ha estat genial! Vam començar el dia amb una       
excursió fins a la Creu Nova dels Escolans, i a la tarda vam seguir 
amb una súper activitat organitzada per la comissió. La Moreneta 
va oblidar la tornada del Virolai, però després d’una tarda de jocs i 
proves, entre tots i totes vam poder ajudar-la a fer memòria. Vam 
acabar la jornada gaudint de la xocolata desfeta del AEiG Pere II i 
Sta M. de Foix. 

14 
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Nom Complet: CARLOTA CASTELLANO ESCU-
DER 
Grup que portes enguany: JOVES II 
Ocupació/estudis: Economista i  
Estadística (actualment treballo) 
Any d'entrada a l'esplai: com a nena 2009, com a 
monitora 2017 
Signe de l'horòscop: balança 
Color que t’identifica: Blau 
Cançó preferida: Depende - Jarabe de Palo 
 
Què li diries a la Carlota de fa 6 anys? 
Que no dubti a entrar a l’esplai com a monitora, que serà una de les  
millors decisions de la seva vida i què aprendrà i creixerà molt com a  
persona. 
 
Algun consell per als i les joves que volen entrar com a monitor/a el 
pròxim curs? 
Que ho facin, però que en tinguin moltes ganes i estiguin disposats i  
disposades a comprometre's amb l’esplai.  
 

S’han complert les teves expectatives com a monitor/a? 
Sí, penso que he gaudit moltíssim aquests anys i estic molt contenta amb 
la meva tasca com a monitora.  
 

Què és el que trobaràs a faltar de l’esplai? L’has sabut valorar? 
La gent. Els monitors i monitores que han format part de l’equip amb mi i 
els joves que fan que cada dissabte pugui gaudir de l’esplai.  
Penso que l’he valorat moltíssim i que sempre ho faré.  
 

Quin és el record que t’emportes del GEP Vilafranca? 
No puc triar-ne un, és impossible… 
Tot i així, els millors records del GEP són a les colònies d’estiu i als  
campaments. De moment, em quedo amb els campaments a Galícia. 
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Nom Complet: Muntsa Plans Ponsa 
Grup que portes enguany: Grans  
Ocupació/estudis: Treballo a un bufet d'advocats 
i m’estic preparant per a fer oposicions 
Any d'entrada a l'esplai: 2017 
Signe de l'horòscop: Lleó 
Color que t’identifica: Blau elèctric intens 
Cançó preferida: Oasis- Wonderwall 
 
 
Com et definiries en 3 adjectius? 
 
Creativa, autònoma i resolutiva 
 

Durant els teus anys com a  monitora de l’esplai, ens sabries expli-
car quin és el teu millor record fins el dia d’avui? 
 
El meu millor record són els passeigs per colles a Penyafort, és un mo-
ment únic on tota l’adrenalina del dia s’esvaeix i els infants expliquen com 
els hi ha anat. M’encanta 
 

Quin paper creus que tenen els infants i joves de l’esplai? 
 
Tenen el paper més important, sense ells i elles l’engranatge de l’esplai 
no tindria sentit. Són el lleure i fan el món una mica millor. 
 

Explica’ns alguna anècdota de Penyafort com a moni! 
 
MMhh tant com a nena com a monitora en tinc moltes! Però per mi la mi-
llor anècdota o bé, potser moment és l’abraçada amb l’equip de monis a 
l’espiga sabent que totes les colònies han anat bé! (I que es poden dormir 
més de 5 hores seguides!) 
 

Què són per a tu els “passeig per colles”? 
 
Hauria d’haver llegit totes les preguntes abans de respondre! Per mi són 
dels millors moments de Penyafort, és quan els infants es deixen anar 
més tot i el cansament! És un moment molt tendre i emotiu però també de 
Xou i rauxa segons el dia! O no Heu fet mai una festa de Pijames       
clandestina?  
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Nom complet: Unai Lecegui Ginés 
Grup que portes enguany: Petits 
Ocupació/estudis: Grau en enginyeria de tecnolo-
gies i serveis de telecomunicació (telecos) 
Any d'entrada a l'esplai: 2021 
Signe de l'horòscop: Peixos 
Color que t’identifica: Marró o Daurat 
Cançó preferida: Tiempo al tiempo de Café Quijano 
 
 
Quin és el millor moment per tu de penyafort/campaments? 
Sense cap mena de dubte el millor moment són les tardes lliures de cam-
paments, aquelles en les que em divertia amb els meus amics i em can-
sava fins a estar tots estirats parlant de la vida mentre es ponia el sol. 
 
Explica’ns una anècdota d’infant/moni! 
Doncs durant l'últim any de campaments vam anar al país basc i va ha-
ver-hi una nit en la qual vam fer bivac, la cosa és que la nit següent la 
passàvem a un càmping, però els del càmping van trucar als nostres mo-
nitors avisant que si tardàvem molt a arribar el matí següent i venia algú 
altre li donarien la plaça a qui vingués i ens quedaríem sense lloc on po-
der plantar les tendes. Els monitors ens ho van dir aquell mateix matí, un 
monitor va decidir que a diferència de la resta del grup, ell faria la ruta fins 
al càmping corrents i així arribar abans per no perdre la plaça. Van pre-
guntar si algú s'hi volia apuntar i quatre amics meus i jo no ho vam dubtar 
ni un moment, vam anar corrents fins al càmping i ens vam poder quedar 
a les places on havien reservat els nostres monitors i, de fet, a canvi 
d'anar corrents ens van deixar banyar al mar i tirar-nos des d'unes roques 
molt maques. 
 
Què et va motivar a entrar com a monitor del GEP Vilafranca? 
Doncs volia retornar a tots aquells infants i joves totes les inoblidables 
experiències que he viscut amb el gep. A més a més, la meva germana, 
que aquest és el seu últim any com a monitora, em deia que fer de moni-
tor era una experiència que no em podia perdre i aquí estic. 
 
Com et veus d’aquí a 5 anys? 
A part de guapo i ben cuidat em veig ja treballant de pràctiques en alguna 
empresa, passant temps amb la meva família i els meus amics i divertint-
me amb tots ells i totes elles. 
 
Si ara mateix poguessis agafar un avió, on aniries? 
Me n’aniria a Austràlia, Sud-àfrica o Madagascar que són llocs que 
m’agradaria anar-hi. 
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Nom Complet: Lluc Sadurní Planas 
Grup que portes enguany: Mitjans 
Ocupació/estudis: Educació Primària 
Any d'entrada a l'esplai: Infant:2008 Moni-
tor:2019 
Signe de l'horòscop: Taure 
Color que t’identifica: Taronja 
Cançó preferida: Play Hard -David Guetta o Com dues gotes d’aigua -  
Txarango 
 
Quin és el millor record que tens de l’esplai fins avui dia? 

 
Recordo amb molt d’apreci el primer dia d’esplai com a monitor allà vaig ser 
conscient del que estava canviant a la meva vida, els monitor i monitores 
que sempre havia vist molt lluny,amb molt de respecte i admiració, ara era 
jo qui era el monitor i ajudava als infants a créixer. 
 
Explica’ns una anècdota com a infant 
 
Una de molt especial i que segurament tot el grup d’aquell any ho recorda, 
és l’últim estiu com a infant a Penyafort, recordo que estava mig content i i 
mig trist ja que la casa i els estius i sortides allà sempre són molt màgics i 
increïbles, però amb ganes dels campaments que sempre pillen de nou, i 
recordo que el dia del xulopiscina vam fer un concurs de salts i vam acabar 
tirant a la Cristina a l’aigua, no recordo ben bé totes les colònies però es un 
moment que recordo que no em faltava de res. 
 
Algun consell per als i les joves que volen entrar com a monitor/a el 
pròxim curs? 
 
Tireu-vos a la piscina és una experiència que et marca per tota la vida i en 
positiu, descobreixes un munt tant dels monitors i monitores com dels in-
fants i joves, així que si teniu dubtes proveu-ho i no us tanqueu portes. 
 
Si haguessis d’anar de campaments a algun lloc, on aniries i per què? 
 
Segurament seria Sierra de Guara o País Basc, són dos llocs on ja hi he 
anat i l’experiència va ser brutal, a part de l’experiència el paisatge i el clima 
acompanyaven. 
 
Què li diries al Lluc de fa 4 anys? 
 
Que no dubti i li faci cas a una persona que ja sabia del que anava això i 
que aprengui a veure més les coses bones que li passen al present. 
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- Mare a l’escola em diuen despistat… 
- Nen, per cinquena vegada, que aquesta no és 
casa teva 

 

- De què es queixen els as-
tronautes? 

 
- De falta d’espai. 

- Hola teniu llibres pel 
cansament? 
 
- Sí, però estan esgo-
tats. 

Un entra a un bar de pinxos i: Ai, 
Ui, Au!!! 

- Què li diu una foca a la seva mare 
 

- I love you Mother Foca 

 

- Vosaltres no odieu a les persones que 
es responen a les seves preguntes? Jo 
sí.  
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• Un gran monitor i un gran manager 

• Sempre està disposat a tot 

• El seu animal preferit és el pony 

• Una monitora alta, amb ulls clars i el cabell  
      molt llarg 

• L’any passat va viure primer torn i aquest ha fet      
 un salt a tercer torn 

• Té un gran amor pel lleure i pel nostre esplai 

• Aquest és un monitor amb molt de ritme 

• El foc i la cistella són els seus hobbies 

• Aquest any s’ha encarinyat dels més petits 
 de l’esplai 

• És un monitor amb molta actitud 

• És cantant i des de fa poc ballador 

• El peix bullit és el seu preferit 
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L’HORÒPSCOP 
 

 

 

ÀRIES (MAR 21-ABR 19) 

 Baixa del burro, per molt que pensis que tens la raó i que probabla-
ment la tens, si no intentes entendre el punt de vista de l’altre perilles 

perdre el contacte amb una persona que t’importa. 
.  
 

 

TAURE (ABR 20-MAIG 20) 

Toca recollir els fruits, t’ho has estat currant aquestes últimes setma-
nes i ara a les vacances et toca disfrutar. Gaudeix de la gent que 

t’estima i no tanquis les portes a coneixer gent nova.   

 

 

 

BESSONS (MAIG 21-JUNY 20) 

Has estat tot lo bo que tocava? Potser que millorem el comportament 
o el carbó serà present al Nadal. 

.  

 

 

CRANC (JUNY 21-JUL 22) 

 Tens moltes ganes de ganes de viure el Nadal però et fa pena que 
el temps passi tan ràpid, pensa menys en el futur i pensa més en el 

present. 
 



 

 

LLEÓ (JUL 23-AGO 22) 

T’ha anat pels pels i has arribat a tot de miracle. Qui  lluita aconsegueix el que es 
proposi i com que t’ho has currat tens les teves recompenses.  

 

 

 

VERGE (AGO 23-SET 22) 

Mai has sigut fanàtic dels canvis i últimament els has portat millor. És el moment 
de viure una mica de bogeria i deixar-te portar. 

 

 

BALANÇA (SET 23-OCT 22)  

Feia temps que no posaves tant d’esforç en tu com aquest trimestre i es que real-
ment les coses et van millor cada vegada. Aprofita aquest temps per disfrutar-ho i 

no desaprofitis aquesta oportunitat de seguir creixent com a persona. 
  

 

 

ESCORPÍ (OCT 23-NOV 21) 

Potser que ens organitzem millor, fas moltes coses i si no poses una mica de 
seny petaràs per algun lloc. La paraula que més necessites sentir; prioritzat. 

 

 

 

 

SAGITARI (NOV 22-DEC 21) 

 T’has esforçat el màxim a l’escola? Saps que la resposta és no, no passa res hi 
ha trimestres de tot, el següent anirà millor i pensa en els bons moments que has 
viscut; perquè atacs de riure aquest trimestre, això si que ho has aprovat i amb 

nota. 
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CAPRICORN (DEC 22-GEN 19) 

No sé si has sentit la frase after a hurricane comes a rainbow però això és el que 

et toca; no has estat en el teu millor moment però està millorant dia rere dia i 

s’acosta una bona època per ser Capricorn.  

 

 

 

AQUARI (GEN 20-FEB 18) 

Ets una caixa de dubtes ara mateix i no saps quina decisió prendre en algun tema 
important; respira, la resposta en el fons ja la saps.  

 

 

 

PEIXOS (FEB 19-MAR 20) 

Estàs molt content/a pel Nadal, és una gran època de l’any. Vols que arribi Cap 
d’any i que s’acabi aquest any d’una vegada. Em sap greu comunicar-te que el 

2023 no anirà millor si no poses tu de la teva part. Amb esforç podràs aconseguir 
el que et proposis.  
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Els pobres reis mags no troben els regals pels infants, seran capaços de        
trobar-los amb la teva ajuda?  
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Els pobres reis mags no troben els regals pels infants, seran capaços de        



 

 

27 
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SEMBLANCES 

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



 

 

AGENDA 

29 

14 de gener: Inici 

del 2n trimestre! 
 
 

25 de febrer:  

Aniversari del GEP 

16 de febrer: Sopar de 

Dijous Gras 

18 de febrer: Carnaval 

11 i 12 de març: Troca Jove 

a Lleida (Joves 1 i Joves 2) 

25 i 26 de març:  

Sortida conjunta 

21 de gener: Sant  

Raimon 

28 de gener:  Aplec de 

Sant Pau 
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MINIS: 
Biel Esteve : 652696321 
Núria Cantos : 722800652 
Núria Zafra : 683151490 
Mariona Alasraki : 651347128 
Jordi Gutiérrez : 661741220 
 
GEPIS: 
Abril Escofet : 628743893 
Foix Ribera : 616262817 
Eric Martínez : 691400799 
Queralt Giralt : 691021001 
Joaquim Huguet : 661653777 
Clàudia Gabarró : 633551591 
 
PETITS: 
Arnau Álvarez : 665112742 
Aida Jou : 640041430 
Vinyet Lleixà : 633168448 
Unai Lecegui : 601080444 
Aleix Valenzuela : 611427867 
Marina Soriano : 665615443 
 
MITJANS: 
Laia Montserrat : 637609384 
Berta Marcó : 638517707 
Pau Bullit : 630249567 
Jordi Morató : 608952049 
LLuc Sadurní : 691225886 
Jana Sánchez : 618508530 
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GRANS: 
Griselda Masdeu : 619772146 
Muntsa Plans : 689629785 
Francesc Ceballos : 
628475185 
Anna Guixeras : 628613910 
Kam Cisa : 630254603 
Gisela Escofet : 606311261 
 
JOVES I 
Martí Morató : 600545556 
Laia Lecegui : 639172061 
Astrid Garcia : 669586696 
Pau Cantos : 626716496 
Maria Senabre : 655300429 
 
JOVES II 
Quim Marcé : 662609007 
Carlota Castellano : 
667487952 
Judit Giralt : 689807968 
Ariadna Martínez : 685599031 
Arnau Olivella : 619617581 
 

CONCILIARI 

Manuel Rodríguez : 
658861488 


