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Ei geperos i geperes! 
 
Teniu a les vostres mans l’edició número 130 del Braser, la revista trimestral del 
GEP! Esperem que en gaudiu la lectura, tant o més que nosaltres fent-lo. Com de 
costum, hi trobareu les pàgines del grups de l’esplai, les comissions permanents i 
puntuals d’aquest trimestre, i moltes pàgines d’entreteniments, mems i horòscops. 
Per acabar, desitgem que tingueu una bona Setmana Santa. Ens veiem al 3r tri-
mestre amb sortides i activitats conjuntes a la vista!  
 
Atentament, Maria Senabre, Muntsa Plans, Mariona Alasraki, Arnau Olivella, 
Jana Sánchez, Núria Cantos i Núria Zafra — Comissió Braser 
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Aquest trimestre hem fet 38 anys!!! 

S’ha pogut celebrar la Troca Jove pre-
sencial 

Hem anat de conjunta tots i totes 
juntes 

Els pares i mares van ser més  productius 
que els monis a manteniment. 

Encara em trec guixes del quinto 
de dijous gras 



 

 

MINIS 
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HOLAAA MINIIIISSS!!! HEM FET MOLTES COSES AQUEST 
TRIMESTRE EH?? US ENRECORDEU QUAN VAM AJUDAR AL 
FOLLET VELL A RECORDAR COM VA ARRIBAR A CAN TRA-
BAL I LI VAM MUNTAR UNA PEL·LÍCULA? O QUAN ENS VAM 
DISFRESSAR DELS 7 NANS DE LA BLANCANEUS PER AJU-
DAR AL NOSTRE AMIC EL REI CARNESTOLTES? SOU 
UNS CRACKS MINIS!!! I AIXÒ ELS FOLLETS HO ESTAN 
VEIENT CADA DIA DES DE L'ARBRE DEL PATI I ELS VOSTRES 
MONITORS I MONITORES ESTEM CONVENÇUTS QUE ES-
TEM CASI A PUNT DE CONVERTIR-NOS EN UNS FOLLETS 
DE PRIMERA.  



 

 

Gepis 
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HOLA GEPIS!!! AQUEST TRIMESTRE HA ESTAT PLE DE    
CANVIS I EMOCIÓ! HEM CONEGUT A L’AFRODITA L’ERUDITA I 
LES SEVES POCIONS MÀGIQUES. ELS VOSTRES MONITORS I 
MONITORES ENS HEM TRANSFORMAT I HEM ACONSEGUIT 
SUPERPODERS MOLT GUAIS, I AMB LA VOSTRA AJUDA HEM 
DESCOBERT QUE SENSE VOSALTRES NO PODEM AVANÇAR! 
 

TAMBÉ HEM ANAT A SANT PAU, CELEBRAT SANT RAIMON, 
L’ANIVERSARI DEL GEP… I CARNAVAL, DISFRESSADES DE 
PINGÜINS DE MADAGASCAR! QUANTES COSES, OI?  
 

ARA A CARREGAR PILES PER AL SUUUUUPER TERCER    
TRIMESTRE I PODER OBRIR EL PORTAL!!! 
 



 

 

HOLA PETITS I PETITES !!!!! 
  
QUIN TRIMESTRE MÉS MOGUDET QUE HEM TINGUT. VAM COMENÇAR 
L’ANY AMB ELS JOCS DE FUSTA LA TARDA  DE SANT RAIMON I VAM ACA-
BAR AMB UN SÚPER BERENAR. EL RUBISKUS ENS VA PORTAR A CONÈI-
XER NOUS ESTILS DE MÚSICA DES DEL COUNTRY, PASSANT PER ESTILS 
MÉS TRANQUILETS COM ELS CANTS GREOGIANS. AQUELL DIA VAM PU-
JAR AL CAMPANAR DE SANTA MARIA I TOT! FINALMENT, VAM DESCOBRIR 
 LA MÚSICA TECHNO, ON VAM ACONSEGUIR RECUPERAR EL RUBISKUS 
DE L'ATAC INFORMÀTIC. I ÉS QUE EL TRIMESTRE NO NOMÉS HA ANAT DE 
MÚSICA, TAMBÉ VAM PUJAR FINS LA MUNTANYA DE SANT PAU ON HI VAM 
PASSAR TOT EL DIA, VAM CELEBRAR EL 38È ANIVERSARI DEL GEP I HEM 
POGUT CONÈIXER MOLT BÉ ELS 5 SENTITS! 
  
BÉ, UNA PÀGINA DEL BRASER SE’NS QUEDA CURTA PER FER MEMÒRIA 
DE TOT EL QUE HEM FET AQUEST TRIMESTRE.  QUIN SEGON TRIMESTRE 
MÉS RÀPID  I DESITJANT QUE ARRIBI EL TERCER!!! 
  
RECORDEU, NO PERDEU MAI EL RITME DE LA MÚSICA QUE ENS ESPERA 
UN TERCER TRIMESTRE D’ALLÒ MÉS MUSICAL 
  
ELS VOSTRES MONITORS I MONITORES DE PETITS : AIDA, QUERALT, 
ÈRIC, LAIA.L, ALEIX, GRISELDA I ABRIL 
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Un segon trimestre d'allò més mogut, intens i ple de celebracions 
conjuntes!  
 
Aquest trimestre ha passat volant, ja que entre el quo vadis vila-
franquí, la seguretat viària, el gep dates, el gepxeff i abaixar el preu 
de la gasolina hem estat d'allò més entretinguts i entretingudes! 
La sortida conjunta ha estat ESPECTACULAR i el grup de mitjans 
cada vegada som més una pinya! 
No ens oblidem del SUPER dia a la Muntanyeta! Quin fart de riure i 
caminar! 
 
Gaudiu d'aquesta setmaneta de vacances que necessitareu moltes 
piles per encarar l'últim trimestre! 

 
 
 
ATT. els vostres monis i mones de mitjans!  
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Grans 

 

Hoooolaaa Graans! Quina canya aquest trimestre no?! 
 

Vam començar a tope amb amb un rally fotogràfic per tot el cen-
tre vila i un jocs tradicionals al parc de Sant Julià. Però eeeii, no 
us oblideu de Masterchef eh! Van quedar unes postres boníssi-
mes! També vam poder convertir-nos tots i totes en l’artista que 
portem dins gràcies a l’agència d’artistes, i entre caps de setma-
na de reflexió, d’esports paralímpics i la sortida conjunta ja hem 
acabat el segon trimestre!  
 

Agafeu moltes forces pel tercer trimestre Grans, que continuarem 
a topeee! 
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HOLA JOVES 1! S’ha acabat el segon trimestre, i ha passat volant. 
Es  por dir que hem fet ben bé de tot: per una banda, un munt d’ac-
tivitats conjuntes amb la resta de l’esplai com Sant Raimon,  
l’aniversari del GEP, carnaval (de Toy Story) i Sant Pau. Però tam-
bé hem tingut una mica de temps per nosaltres! Us en recordeu de 
quan vam anar a París, la cité de l’amour, i vau a ver de defensar 
la vostra parella? També de la ChampionsGep, la tarda de 
Party&Co, el concurs de fotografies i vídeos, o la tarda de treball 
en equip. I ho hem tancat amb una súper sortida conjunta, i amb el 
brillant concurs Atrapa un Xeflión! 

Ara encarem el 3r trimestre amb moltes coses per millorar, que tots 
i totes ja sabeu. Però també amb moltíssimes ganes de pasar-ho 
bé i de fer pinya els uns amb els altres. I, per últim però no menys 
important… aquest tercer trimestre descobrirem on seran els vos-
tres primers campaments!!! JA QUEDA MOLT POC! 

A tope amb el tercer trimes-
tre! Els i les vostres monis 
de Joves1 
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Ei joveees, aquest trimestre no hem parat. Entre Sant Raimon, 
Sant Pau, la Troca Jove, la conjunta, aniversari, carnaval,... casi no 
ens ha quedat temps per nosaltres! 
Tot i així, hem fet moltes activitats que ens han encantat, vam fer 
una activitat de crear una història d’amor entre nosaltres que algu-
nes eren més de ciència ficció que la saga d’Star Wars sencera. A 
més a més, vam superar tots els rècords Guiness possibles amb 
una sola tarda i un dia ens vam transformar en unes cracks del pa-
raulògic i el Wordle. I finalment, hem descobert on anirem de Cam-
paments i anirem a …G……A……L……I……CIA!!!! Hem acabat 
aquest trimestre preparant unes supermegavisites a Can Trabal 
per aconseguir money per marxar de campaments. Així doncs, us 
esperem a tots i totes al 23 d'abril a Can Trabal on us desvetllarem 
tots els secrets que aquesta casa amaga i més!!!  :) 
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Durant la sortida de Sant Pau ens ho vam passar pipa! 
 

A Sant Pau vam organitzar la pujada a la muntanyeta per els dife-
rents grups de l’esplai: minis i gepis van buscar les joguines del gepi 
per poder jugar a Sant Pau. 
 

Petits, mitjans i grans havien de fer proves per tal de poder arribar 
al lloc de dinar!!  
 

Després joves 1 i joves 2, a través d’un mapa, havien de trobar les 
fites i marcar-les, conforme havien passat per allà. Un cop trobades 
les fites, també descobrien on anaven a dinar. Els més petits van 
dinar a Sant Pau i de mitjans en amunt al Casal 2000.  
 

A les 16:00 vam fer la pregària i després ja vam anar baixant.  

10 

Sant Pau 



 

 

Per si no us en recordeu, el 15 de gener vam poder celebrar StRai-
mon. Va ser una trobada multitudinària entre les 4 entitats de lleure 
de Vilafranca on GEP, MiV, CAU i Canadenca ens vam unir per ce-
lebrar la Festa Major d’Hivern. Els més petitons vam estar jugant 
amb uns jocs de fusta gegant com era tradició cada any. Els més 
grandets vam participar al Sant Raimon Talent Show on vam crear 
la nostra pròpia supermegacoreografia. Després tots i totes anima-
des vam anar a berenar. 
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Sant Raimon 



 

 

El dia de Carnaval tots els grups de l'esplai ens vam unir per 
ajudar al nostre gran amic, el rei Carnestoltes, el qual estava 
cansant i sense ganes de celebrar el carnaval per culpa de la 
Covid-19. L'esplai es va convertir en una gran pel·lícula Dis-
ney i amb el gran esforç dels 7 nans de la Blancaneus, els 
pingüins de Madagascar, els Increïbles, els Minions, 
els Monstruos S.A i les carrosses de Toy Story i la Bella i la 
Bèstia vam tornar-li les ganes al rei Carnestoltes per gaudir 
d'un dia ple de disbauxa i música.  
 

CARNAVAL 
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Aquest any n'hem fet 38!  
 
El dissabte 19 de febrer vam celebrar l'aniversari de l'esplai, va ser una 
jornada plena d'activitats pels infants i joves que van poder ajudar a la co-
missió a pagar el superregal d'enguany amb una ruleta gegant! 

 
 
Per altra banda, les famílies van poder gaudir d'una ruta modernista per la 
vila a càrrec dels monitors i monitores de l'esplai i d'un tast de cerveses 
artesanals a càrrec de BEERRETANS ! 
 
En finalitzar, vam celebrar el concurs de pastissos, on 3 famílies de l'esplai 
van guanyar els premis al pastís més gepero, al més bo i al més original! 

 
 
Moltes gràcies a infants, joves, famílies, monitors, monitores i a tothom qui 
formi part del G.E.P. Esperem que en puguem continuar celebrant molts 
més!  

 
 

ANIVERSARI 
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I per fi, després de celebrar-la virtual l'any passat, aquest any 
hem pogut celebrar la Troca Jove i podem assegurar que ha 
anat més que genial! 
Hem anat a l'Artur Martorell on vam deixar marca sent un dels 
esplais amb més actitud. Allà vam estar amb quasi 300 joves 
més d'entre 15 i 17 anys. 
Ens vam endinsar a un circ on vam treballar les relacions se-
xo-afectives, la salut mental i la gestió del dol. Allà ens van 
ajudar a trencar amb tabús i parlar de temes com la transse-
xualitat, les addiccions, el poliamor i l'homosexualitat entre 
d'altres. 
Al final hem pogut viure una Troca Jove en família i tot i que 
en aquesta vam quedar ben remullats per la pluja, els grups 
de joves ja esperen gaudir de la Troca Jove un altre cop l'any 
que ve! 
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Ei aquest segon trimestre la comissió de pares i mares no 
hem parat!! 
 

Igual que els infants i joves, els pares i mares vam celebrar el 
38è aniversari del GEP amb un magnífic tast de cerveses  
artesanals i una visita guiada pel centre de Vilafranca a 
càrrec dels magnífics guies Quim i Guti. Tot seguit vam orga-
nitzar el tradicional concurs de pastissos de l'esplai. Esperem 
que els poguéssiu provar tots...! 
 

I com ja és tradició, després de dos anys vam poder          
organitzar l'extraordinari sopar de Dijous Gras tots guarnits 
dels  colors del GEP. També vam poder celebrar el gran con-
curs de truites i el fantàstic quinto amb els lloros Biel i Quim. 
 

Però tranquils que després de tanta feina encara ens queden 
energies per preparar-vos el meravellós dia 1 de maig per la 
sortida de pares, mares, nens, nenes, monitors,  monitores i 
conciliari (PMNNMMC)!!!! 
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Iepaaa! Aquest segon trimestre la comissió de manteniment hem 
anat per feina per arreglar Can Trabal :) 

 
Vam fer una superjornada amb pares i mares, monitors i exmoni-
tors on, a part de llepar-nos els dits amb el dinar, també vam fer 
coses necessàries per a l'esplai, com ara, arreglar les escales del 
pati, pintar la sala de grans o millorar l'estat d'algunes parets. 
D'altra banda, també hem polit les barres dels gronxadors que 
pròximament...les pintarem! A veure si n'encerteu els colors!  
De part de la comi us donem les gràcies pel suport que vam rebre 
per part de les famílies!  

 

 

 

 

 



 

 

COMISSIÓ DE FE 
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OFRENA DEL GEP A LA MISSA D'ANIVERSARI (19 febrer 2022) 

 
Aquest any, el nostre estimat esplai celebra el 38è aniversari. Des-
prés de dos anys de restriccions, per fi avui ens podem retrobar a 
l’esperada missa de celebració de que seguim aquí, tossudament 
alçats, lluitant per fer d’aquest món un lloc més just, més amable, 
un lloc on la tolerància, el respecte, la comunitat i la solidaritat en 
siguin els pilars fonamentals per fer un món millor. És per això que 
els monitors i monitores seguim adquirint la responsabilitat d’edu-
car en el lleure als nostres infants i joves, i celebrem poder seguir 
transmetent aquesta llavor que un dia van plantar dins nostre ge-
neració rere generació. Enguany, seguint aquest regal que ens fa 
l’esplai de poder gaudir-ne, l’ofrena que fem al senyor son tots 
aquells moments en els que minis, gepis, mitjans, grans, joves 1 i 
joves 2 hem regalat o compartit amb algú quelcom sense esperar 
res a canvi, tal i com ens ensenya Jesús i en definitiva, l’esplai. 
També oferim el pa i el vi de l’eucaristia, senyal del nostre compro-
mís amb la vida cristiana i l’adquisició dels seus valors, que ens 
fan més humans. Esperem poder regalar molt més de nosaltres 
mateixos a aquells qui ho necessitin, als nostres amics, família, o a 
simples desconeguts. A ajudar sense esperar rebre. Esperem tam-
bé, poder seguir creixent regalant somriures al nostre entorn i fent 
més gran encara al món del lleure. Per molts anys GEP, gràcies 
per tot! 

  



 

 

La Comissió de Gestió de la Documentació i Arxiu ha continuat  
treballant al llarg del segon trimestre en la digitalització de les no-
ves inscripcions. 
 

A més a més, els membres de l'equip d'arxiu estem molt contents 
de poder augmentar el nostre arxiu històric, gràcies a les         
aportacions de diversos membres de l'esplai, com antics monitors 
o    monitores. A la comissió d'arxiu conjuntament amb la resta de 
monitors i monitores ens agrada molt poder veure com funcionava 
l'esplai en el passat i guardar el més rellevant per a poder         
consultar quan ho necessitem. 
 

Tot i el cop d'ull cap al passat que fem de tant en tant, la comissió 
d'arxiu mira cap al futur, pensant en projectes que facilitin la gestió 
de la documentació de l'esplai, vetllant sempre pel medi ambient. 

18 



 

 

Nom: Kam Cisa  
Grup que portes enguany: Minis 

Any d’entrada a l’esplai: 2015 

Signe de l’horòscop: Aquari 
Color que t’identifica: Negre 

Cançó de culte: La pandilla voladora -  
Felicidad 
 

Què és el que més t’agrada de l’esplai? 
 

El que més m'agrada de l'esplai és la família que he fet al llarg dels 
anys, les experiències viscudes i els moments compartits tant amb 
nens com amb monitors. Veure el somriure dels infants i el bon 
ambient que es respira a l'esplai em dóna vida 
 

Com seria un dia perfecte per tu? 
 

Ufff és molt complicat planejar un dia perfecte al meu gust, de fet el 
que més m'agrada són els dies improvisats, sempre però, amb bo-
na companyia, un bon sopar i que no pari la música. 
 

Explica'ns una anècdota d’algun estiu al GEP. 
 

Recordo moltíssimes anècdotes però no totes es poden explicar... 
jeje :) La que recordo amb molt d’afecte és un dia de campaments 
al País Basc que se'm van trencar les ulleres. Aquell dia el vaig 
passar amb el Roger Vendrell perduts per Vitòria, buscant una òpti-
ca que me les pogués arreglar.  Ja que hi érem vam aprofitar el dia 
i vam fer una mica de turisme per la ciutat, va ser un dia molt com-
plet i divertit! 
 

Què faras durant aquesta Setmana Santa? 
 

Aquesta setmana santa encara no sé ben bé que faré, així que si 
teniu alguna proposta no dubteu en dir-m'ho! 
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Nom: Vinyet Lleixà  
Grup que portes enguany: Grans 

Any d’entrada a l’esplai: 2008 

Signe de l’horòscop: Àries 

Color que t’identifica: Blau 

Cançó de culte: Mujer contra Mujer -  
Mecano 
 

Què és el que més t’agrada de l’esplai? 
 

Per a mi l’esplai és un lloc on puc evadir-me dels meus problemes i 
passar unes estones genials i increïbles, això és el que més 
m’agrada. Em passava el mateix quan no era monitora, m’encanta-
va anar a l’esplai perquè no veia als amics de classe de cada dia i 
podia oblidar-me dels meus problemes. 
 

Com seria un dia perfecte per tu? 
 

El dia perfecte per a  mi seria anant de càmping. M’encanta la sen-
sació d’estar a la tenda, xiuxiuejant per no despertar als del costat, 
jugant a cartes, mirant les estrelles… Realment et dóna una sensa-
ció de caliu que m’encanta! 
 

Explica'ns una anècdota d’algun estiu al GEP. 
 

Recordo que quan vam anar al País Basc, el nostre primer any de 
campaments, i un dels dies vam anar a un llac molt maco on ens 
vam banyar. Per passar l’estona vam fer diversos jocs i reptes, i un 
d’aquests reptes li van posar a un dels joves. Com que ell s’havia 
passat tots els campaments cantant la mateixa cançó, el seu repte 
va ser posar-se al costat d’un arbre, on hi havia una gent arrepen-
jada, i cantar aquella cançoneta. Tot decidit va anar a cantar-los-hi 
la cançó, tan fort que el sentíem nosaltres des d’on estàvem, i 
aquella gent se’l miraven suuper desconcertats hahaha, va ser 
molt graciós! 
 

Què faras durant aquesta Setmana Santa? 

Durant aquesta Setmana Santa potser marxo a Granada a visitar 
una amiga i a passar la Setmana Santa amb ella. Si no, intentaré 
fer alguna excursió o algun viatget per no avorrir-me. 
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Nom coplet: Pau Bullit   
Grup que portes enguany: Gepis 

Any d’entrada a l’esplai: 2010 

Signe de l’horòscop: Capricorn 

Color que t’identifica: Groc 

Cançó de culte: T’odio - Catarres 
 

Què és el que més t’agrada de l’esplai? 
 

El que més m’agrada de l’esplai és la famí-
lia que he pogut crear gràcies a l’esplai. Gràcies al fet d’anar cada 
tarda de dissabte a l’esplai a fer les activitats que els monitors ens 
havien preparat, he pogut crear una colla d’amics que al final de 
tot, després de totes les experiències viscudes a l’esplai, ara puc 
considerar quasi bé com una família. Després de tant de temps 
amb aquestes persones els hi agafes molta confiança i és molt 
guai.  
 

Com seria un dia perfecte per tu? 
 

Un dia perfecte per mi seria estant de campaments fent un raid i 
vivint experiències inoblidables amb els amics i amigues. Realment 
el més divertit d’aquesta activitat és que en surtin anècdotes gra-
cioses mentre voltes pel poble intentant aconseguir menjar amb els 
amics.  
 

Explica'ns una anècdota d’algun estiu al GEP. 
 

Una de les meves anècdotes preferides va passar durant un raid, 
estant de campaments quan encara era Joves I. Per tal d’aconse-
guir menjar vam anar a un càmping on ens van dir que si fèiem les 
habitacions ens farien el dinar. De seguida ens vam posar a fer els 
llits, rentar els lavabos… Gràcies a això vam menjar com uns reis i 
vam poder dutxar-nos amb aigua calentona, ens va anar genial 
després d’estar tan cansats! 
 

Què faras durant aquesta Setmana Santa? 
 

No tinc res especial pensat, descansar, anar fent les feinetes que 
em pertoquin, passejar per Vilafranca i algun dia fer una escapade-
ta amb la família. 
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 Nom: Foix Ribera  
Grup que portes enguany: Mitjans 

Any d’entrada a l’esplai: 2015 

Signe de l’horòscop: Sagitari 
Color que t’identifica: Taronja o vermell 
Cançó de culte: No woman, no cry -  
Bob Marley 
 

Què és el que més t’agrada de l’esplai? 
 

El que més m’agrada de l’esplai és la relació que he arribat a for-
mar amb tothom, arribes a fer com una petita família i és molt guai 
perquè t’hi sents molt a gust.  
 

Com seria un dia perfecte per tu? 
 

Un dia perfecte per mi seria passant-lo a la muntanya, passejant 
pels rius i sense fer res més que escoltar els ocellets cantant 
hahahah.  
 

Explica'ns una anècdota d’algun estiu al GEP. 
 

Al meu primer any vam anar de campaments i va haver-hi uns dies 
que vam dormir en un terreny de l’estany de Malniu. Allà un dia 
vam fer una activitat de pistes pel voltant de l’estany, era similar a 
una cursa d’orientació i el meu grup marxava el primer. Vam estar 
voltant una estoneta sense trobar cap pista ni a cap altre grup, així 
que com que estàvem cansats vam decidir banyar-nos a l’estany. 
Després d’haver-nos banyat i tot, vam tornar cap al terreny 
d’acampada i ja hi eren tots els grups, nosaltres érem els últims. 
Xerrant amb la resta, ens vam adonar que ens havíem equivocat 
d’estany i el nostre grup estava a un altre estany, molt més petit, i 
per això no hi havia cap pista per allà. El moment de l’arribada va 
ser molt graciós, tothom ens estava esperant i nosaltres banyant-
nos i prenent el sol hahaha.  
 

Què faras durant aquesta Setmana Santa. 
 

Doncs encara no ho tinc del tot clar, però segurament passaré la 
setmana estudiant i veient als amics. 
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• No té ovelles però és un pastoret! 

• Aquest és el seu últim any com a moni… 

• El trobareu sovint fent castells amb la ca-
misa verda! 

• És el seu primer any com a moni 

• L’apassiona el patinatge i la ciència 

• Està al grup de gepis 

• Aquest monitor té dues passions: el bàs-
quet i la música 

• Ha entrat com a tabal al ball de diables! 

• Porta al grup més gran(S) 

• És baixeta però plena d’energia! 

• Aquest és el seu primer any com a moni 

• Balla i canta :)  (té una cançó amb un altre 
monitor) 
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- Anem al doner? 
- Kebab, no tinc un durum.!!!  
 

- Quin és l'home que té 
els pensaments més profunds? 
- El miner 

  

-     Com estava el 
paté? 
-     Foie…! 

 -   Quin és el futur del verb 
badallar? 
-   Dormir! 

 - No es preocupi pel dolor que té a la 
cama, són coses de l'edat 
- Sí, però l'altra cama té la mateixa 
edat i mai no em fa mal! 

 

-Jo prefereixo donar que rebre 
- A què et dediques? 
- Sóc boxejador 
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 L’HORÒPSCOP 
 

 

 
 

ÀRIES (MAR 21-ABR 19) 
Àries: seràs sincer/a amb algú important, i això et pot portar a 
una discussió. Deixa que el temps ho curi, i vigila amb la me-

sura de les teves paraules.  
 
 

 
 
 
 

TAURE (ABR 20-MAIG 20) 
 Els propòsits que tenies de principi d'any començaran a 
complir-se. 
 
 

 

 

BESSONS (MAIG 21-JUNY 20) 

t'has deixat guiar pel cor i el que sents, però vigila i 
no deixis que això et distorsioni la realitat. busca 

l'equilibri a la teva vida!  
 

 
 
 
 

CRANC (JUNY 21-JUL 22) 
 t'has esforçat molt últimament i no tot t'ha anat bé, toca 

aixugar-se la suor i tornar a avançar endavant.  
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LLEÓ (JUL 23-AGO 22) 

 Has de vigilar amb com expresses les teves emocions, la 
gent que t'estima i es preocupa per tu pot sentir-se afectada.  

 
 
 
 
 

VERGE (AGO 23-SET 22) 
 Has estat en una muntanya russa d'emocions els últims mesos; és 
part de la vida també. Aviat recuperaràs l'estabilitat que tant enyo-

res i aprecies.  
 
 

 
 
 
 

BALANÇA (SET 23-OCT 22)  
Deixa de preocupar-te per les coses que estan fora del teu 

control i centra't en tu. les coses milloraran, però no ho pres-
sionis.  

 
 
 
 
 

ESCORPÍ (OCT 23-NOV 21) 

 Portes una temporada on ets un cul inquiet! Et fa patir el teu 
futur, però per molt que et sentis incomprès/a per la gent del 

teu cercle, es preocupen per tu. 
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SAGITARI (NOV 22-DEC 21) 

Fas riure els altres per evitar concentrar-te amb les te-
ves emocions, ara et toca pensar en tu. 

 
 

 
 
 
 

 
CAPRICORN (DEC 22-GEN 19) 

Posa cap que cor ja n'hi has posat molt. Prioritzar-te 
hauria de ser la teva major prioritat! 

 
 
 

 
 

 
AQUARI (GEN 20-FEB 18) 

No perdis el temps amb persones que no t'aporten res. 
Centrat amb el que t'importa encara que hi hagi gent 

que no ho entengui.  
 

 
 
 
 
 

PEIXOS (FEB 19-MAR 20) 

No has de tenir por per a enfrontar-te a un repte que veus 
complicat. T'infravalores i creus que no estaràs a l'altura, 

però la veritat és que aquesta és només la teva percepció. 
Amb esforç pots aconseguir-ho tot.  
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Troba les diferències 
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SEMBLANCES 

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



 

 

AGENDA 
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23 d’abril 

Inici del 3r trimestre 

Sant Jordi: parada del GEP, 

esplai i visites a CanTrabal 

30 d’abril 

Pont, no hi ha esplai 

1 de maig 

Jornada amb famílies, 

infants, joves, moni-

tors/es i consiliari! 

21 de maig 

No hi ha esplai 

18 de juny 

Fi de curs! 
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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 

ANIMADORA DE LA FE 

Mariona Gusi        608493747 

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 626716496 

Muntsa Plans 689629785 
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