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Ei geperos i geperes! 
 
Teniu a les vostres mans l’edició número 128 del Braser, la revista trimestral del GEP! 
Esperem que en gaudiu la lectura, tant o més que nosaltres fent-lo. Com de costum, hi tro-
bareu les pàgines del grups de l’esplai, les comissions permanents i puntuals d’aques tri-
mestre. Per acabar, desitgem que tingueu un molt bon estiu. Ens veiem a Penyafort, de 
campaments o de cara al curs vinent amb moltes ganes! Moltes gràcies a les families, joves 
i infants per l’adaptació en aquest darrer any.  
 
Atentament, Adrià Roig, Griselda Masdeu, Laia Lecegui, Martí Codorniu, Muntsa Plans, 
Núria Zafra, Sira Sadurní i Maria Senabre.— Comissió Braser 
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Aquest ha estat el primer trimestre del curs 100%  

presencial? #LleureSegur #0ContagisALleure 

L’equip de monitors i monitores desitgem veure-
us a tots i totes a l’estiu? #Penyafort 
#Campaments  

Aquest trimestre hem acabat fent dues 
sortides (a més a més de Sant 
Pau)? #SortidaConjunta 
#Sortida3rTrimestre #SantPau 

Vam fer missa de final de curs i vam aprendre 

que l’ànima també s’alimenta? 

#MissaDeFinalDeCurs! 

Aquest estiu es farà una bicicletada en record 

del Roma i els diners obtinguts aniran cap 

a beques? #AmorRoma 



 

 

MINIS 
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L’EMOCIÓ, L’ALEGRIA, L‘ENERGIA I L’ACTITUD DELS MINIS ENS 
HAN FET GAUDIR D’UN ÚLTIM TRIMESTRE MERAVELLÓS I PLE DE 
SORPRESES!  

HEM VIATJAT PER MOLTES CONSTEL·LACIONS I CONEGUT A UNA 
MOLT BONA AMIGA DE L’ANDROMINIS!  

A MÉS, HEM FET ELS NOSTRES PROPIS MALABARS I HEM APRÈS A 
CONVIURE, COMPARTIR I RESPECTAR TOT ALLÀ QUE ENS ENVOL-
TA!  

ENS HEM MULLAT DIVERSES VEGADES, HEM GAUDIT I TOTS I TO-
TES LES MINIS TENIM MOLTES GANES D’AQUEST ESTIU QUE DE 
BEN SEGUR SERÀ MÀGIC! 

   UNA FORTA ABRAÇADA I MOLT BON ESTIU!  



 

 

Gepis 
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Hola Gepiiiiis i hola famílies! 
 
Aquest 3r trimestre la calor ha arribat i amb això les activitats mogudetes, 
vam fer una guerra d'aigua al Casal 2000 amb petits i minis, al mateix dia 
que vam fer la missa de st. Pau a Santa Maria. 
 
Més endavant ens vam convertir en aventurers i aventureres penjant-nos 
dels arbres per allà a Les Deus! 
  
Hem après que hem de cuidar l'entorn i la terra per poder conviure tots i 
totes molts anys més! 
 
Molt bon estiu, ens veiem a Penyafort! 
 
 



 

 

Hola Petits i Petites!!!! 

Ara sí que sí, per fi podem dir que hem fet un trimestre 100% presencial 
aquest curs! I a més a més les bombolles cada vegada es van ampliant 
més!!!  

Vam començar el trimestre amb un súper CLUEDO, on vam haver de 
descobrir entre tots i totes qui havia segrestat la Queralt i el Biel… A més, 
també vam poder conèixer una mica millor el centre de Vilafranca i els 
seus racons amb el Quovadis que vam fer! Encara recordeu quantes fi-
nestres té l’ajuntament? Per no parlar de l’activitat de Sant Jordi i Santa 
Jordina, on vam desxifrar un nou idioma al Parc de l’1 d’Octubre! 

I al final, contra tot pronòstic, fins i tot vam poder anar de sortida conjunta, 
en la qual vam descobrir tresors i sobretot ens vam embrutar i passar ge-
nial!!! 

A partir d’aquí, tot ha anat a millor i hem fet moltes activitats més, com la 
de la comunicació al llarg del temps, l’Oca dels Valors, aquella en que 
ens havíem de robar els sobres… I no oblidem la súper macro guerra 
d’aigua de Sant Pau contra minis i gepis!!! Vam quedar xops i xopes 
hahaha! I per últim, però no menys important, quina millor manera hi ha 
d’acabar el trimestre que amb la Sortida del tercer Trimestre xulíssima 
que hem pogut gaudir entre tots i totes, on ens hem graduat d’aquesta 
etapa de Petits! 

Dit això, els monitors i monitores de Petits desitgem que passeu un bonís-
sim estiu!!  

Queralt, Carlota, Marina, Clara, Biel, Olivella i Núria. 
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Bonees mitjaaans i mitjanes! 

Aquest trimestre mogudet, hem fet un munt d'activitats, ens hem cohesio-
nat i conegut una miqueta més tots i totes. 

 

Des de gimcanes per Vilafranca, jocs de rol, tallers de samarretes, henna, 
polseres... i activitats conjuntes com la de Sant Pau! 

 

I per si no n'hi hagués prou, ho hem petat a les dues sortides d'aquest 
trimestre! Sí, sí, dues! Hem marxat de conjunta i a Cal Diable. Entre la 
piscineta, un casament i un segrest ens ho hem passat pipa! 

 

Amb tot en conjunt ha estat un trimestre especial que hem gaudit tots i 
totes com la gran família que som. Els i les monis volem desitjar-vos un 
molt bon estiu, un bonic final d'etapa (l'any vinent... GRANS!) i res més, 
que ens veiem a 2n torn!!! 
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Grans 

 

 

Ei Grans! Com esteu? 

Gràcies a la represa definitiva de l'activitat presencial a l'esplai hem po-
gut fer moltíssimes activitats xulíssimes! 

Hem fet un mercat en format catan, un seguit de jocs d'aigua per donar 
la benvinguda a l'estiu, la sortida conjunta a La Granja de Santa Maria 
de Palautordera i una sortida tot el dia a Calafell, entre d'altres! 

Aquest trimestre ens ho hem passat genial i tenim unes ganes boges 
que arribi l'estiu per poder passar-lo a Penyafort. Agafeu-vos ben fort 
que és l'últim any i tenim moltíssimes coses preparades! 

Esperem que passeu un estiu genial! 

Monitors i monitores de grans 

Francesc Ceballos, Lluc Sadurní, Astrid García, Vinyet Lleixà, 
Abel Cruces i Laia Lecegui. 
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Ei JOVES 1!!!! 

Aquest trimestre sí que podem dir que hem tornat, per fi, a gaudir de l’ex-
periència gepera al complet. I és que a banda d’haver pogut fer TOTES 
les tardes d’esplai normal (i de manera presenciaaal!), on ho heu petat, 
hem pogut celebrar Sant Pau i no només una sortida, sinó dues! La sorti-
da conjunta i la sortida de grup a la Marinada, a Cambrils, una sortida que 
es podria resumir en tres paraules: volei, platja i piscineta. Ah, i macar-
rons desfets! Mmmm boníssims! Ja us passarem la recepta ;)   

I no ens en podem oblidar dels TRES curts que hem aconseguit fer pel 
concurs “Implica’t, no et quedis al marge” contra la homofòbia, pensats, 
escrits i actuats per tots i totes vosaltres. Sou uns cracks! 

Així doncs, us acomiadeu d’aquesta etapa de Joves I per encarar amb 
encara més forces la vostra última etapa com a infants de l’esplai. O ja no 
tant infants... Gaudiu-la el màxim que pugueu! Esperem que passeu un 
estiu genial i que us carregueu de forces per seguir-ho petant de campa-
ments, aquest cop, a la Vall d’Àneu! Cuideu-vos molt! 

Els vostres monis de J1: Anna, Roger, Laia, Nil i Maria!  
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Amb aquesta pàgina del Braser, el grup de Joves 2 tanquem una etapa 
a l’esplai que mai oblidarem. Molts de nosaltres vam entrar per primera 
vegada a Can Trabal fa molts anys, quan érem nens i nenes que no arri-
bàvem a rentar-nos les mans a la pica del lavabo i ens miràvem als més 
grans des de lluny. D’altres ho vam fer quan ja érem més grans i vam 
descobrir un espai on poder ser nosaltres mateixos gaudint de moltes 
coses noves. Durant aquests anys, hem viscut tantes i tantes coses que 
no hi cabrien en aquesta pàgina. Hem jugat, hem rigut, hem plorat, hem 
fet amics i amigues que seran per tota la vida, hem viscut aventures en 
mons màgics, hem crescut en alçada i en aprenentatges, hem visitat 
llocs idíl·lics i hem suat pujant algun cim. Hem sigut pirates, protagonis-
tes d’un canal de televisió, universitaris de facultats fantàstiques, hem 
viatjat pel món en un interraïl, hem caminat pels Pirineus (bastantes ve-
gades) i, aquest estiu, anirem cap al País Basc. 

Avui no diem adéu a ser infants del GEP, ja que formar part d’aquesta 
família quedarà dins nostre per sempre. Avui diem gràcies per tots 
aquests anys junts, per tots els moments que ens ha regalat el GEP, per 
fer-nos millors persones i per donar-nos tantes coses que ens acompan-
yaran sempre en els nous camins que ara comencem.  

Els vostres monis i mones de Joves II 
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Estem molt contents i contentes perquè aquest any sí que hem pogut cele-
brar Sant Jordi! Tot i que ha estat d’una manera diferent, però igual de di-
vertida. Enlloc de posar una paradeta del GEP a la Rambla, hem fet tallers 
al pati de Can Trabal.  La tarda va començar a les 16h i va durar fins les 
20h, tot d’infants i joves van venir a crear i decorar les seves roses i dracs, 
cadascú amb el seu estil i la seva originalitat, vam fer servir de tot: pintura, 
cartolines, oueres, llaminadures i fins i tot alguna carxofa!   

A part dels tallers, també hi havia la paradeta de marxandatge del GEP, on 

vam vendre algunes samarretes, ioios, i cantimplores a famílies geperes.  

Va ser una tarda molt bonica on ens ho vam passar molt bé, esperem que 

vosaltres també la gaudíssiu molt! 

SANT JORDI 
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La pandèmia no ha pogut amb nosaltres i de nou hem aconseguit reinven-
tar-nos i tot després d’una petita i bonica missa conjunta, on bona part dels 
grups vam fer una petita excursioneta pels voltants de Vilafranca! 

Minis, Gepis i Petits van acabar la jornada amb activitats d’aigua divertidís-
simes i el grup de gran van fer una activitat d’orientació per la Muntanyeta! 
Joves, però, vam gaudir d’una magnífica tarda d’esplai conjunta amb la 
mixticitat dels dos grups de l’esplai, compartint una tendra tarda d’activitats 
de caràcter “xil” i remullada al Parc de Sant Julià. Acabant amb una dispu-
tada estirada de corda, on el grup de joves que aquest any acaba el seu 
cicle vital d’infant dins de l’esplai, van sortir-ne clarament victorioses. 

Esperem poder tornar a celebrar el Sant Pau, gaudint d’una excursió a la 
muntanya per excel·lència dels vilafranquins com sempre ho havíem fet. 
Malgrat tot, la jornada ens va encantar!  #deglobos 
#butifarraAmbSeques 

Gràcies a tots els infants i joves que van participar-hi! 

Sant PAU 
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Molt bones famílies! 

Aquest tercer trimestre vam iniciar-lo amb moltes ganes de poder-nos 
retrobar-nos presencialment, i malgrat les condicions en que ens tro-
bàvem, es va organitzar una pedalada molt divertida per la jornada de 
PMNNMMC, del dia 1 de maig. Finalment, es va anul·lar per previsió de 
pluja!   

La Comissió de Pares i Mares volem dir-vos que encara que no l’haguem 
pogut fer, l’any que ve no ens pararà ni la pluja!!! Aneu-vos preparant!  

Esperem que aquest curs 2020-2021 hagi estat millor que l’anterior (que 
no era gaire difícil de superar hehe) i animeu-vos a participar de la comis-
sió el proper curs!  

Bon estiu, bones colònies i campaments, i a carregar les piles famílies!  
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Aquest darrer trimestre ens ha faltat una mica d’energia, tot i això tenim 
bons plans de cara al curs vinent, i si podem, aquest estiu intentarem ar-
reglar alguna coseta!  

Aprofitant que per fi tenim una teulada decent, buscarem nous projectes i 
ens centrarem en els primordials!  

Finalment us volem proposar un petit repte i és que si aquest estiu modifi-
queu, arregleu o pinteu alguna coseta de casa vostra, feu una història a 
l’Instagram i etiqueteu al Gep Vilafranca (@gepvilafranca), enviant-nos 
energia i idees per a seguir fent les tasques de manteniment!  

 

 Molt bon estiu!  
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COMISSIÓ DE FE 

Bones família gepera, 

Des de la comissió de Fe, estem molt contents i contentes amb tots els 
actes que hem pogut dur a terme aquest trimestre: les pregàries de la 
sortida conjunta i la missa de final de curs juntament amb la celebració de 
Sant Pau! Celebrem que cada vegada puguem recuperar més i més as-
pectes de l'esplai que ens ha privat la pandèmia aquests darrers cursos. 

Tot el grup valorem molt positivament la participació d'infants, joves i mo-
nitores i monitors a totes aquestes activitats de fe i esperem que us hagin 
ajudat a reflexionar i créixer. Nosaltres ja estem posant fil a l'agulla per 
preparar les pregàries de les colònies i campaments d’aquest estiu que 
tenim a tocar! Ara toca descansar i carregar piles. 

Bon estiu i que Déu sigui amb vosaltres! 
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Bones arxivistes! 

Durant aquest tercer trimestre comi arxiu no hem parat! Hem seguit amb 

la tasca d'ordenar documents pendents, hem tret espirals de les llibretes i 

dossiers, i hem posat ordre a la nostra biblioteca de consultes, per poder 

tenir-ho tot a punt per a la preparació d'estiu! 

Gràcies a la represa d'activitat presencial de l'esplai hem pogut quedar 

per fer feina en diverses ocasions. Així doncs, ens hem posat a tot gas 

aquest final de curs per poder tenir tots els documents ben arxivats. La 

feina d'arxiu és molt important per poder mantenir la nostra història viva i 

aprendre constantment dels fets passats. 

 

Sempre estem disposats i disposades a seguir inventariant i resoldre 

qualsevol dubte. Per aquest fet, des de la comissió estem encantats i en-

cantades de poder mostrar-vos cartells i altres documents que guardem 

gràcies a l'arxiu del GEP Vilafranca. Tanmateix, si esteu interessats/es a 

conèixer el projecte de l'arxiu, 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 desitgem un bon estiu, i que gaudiu al màxim de les 

colònies i campaments!! 

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

Laia Lecegui, Martí Codorniu, Alba Esteve, Marina Soriano. 
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Des de l’editorial del Braser hem volgut aprofitar aquesta secció per acomiadar els 
i les monis que enguany es “jubilen”. S’escau especialment, ja que aquest nou 
curs toca canvi de grups i es comencen noves etapes per infants, joves i monis. 
Us deixem amb les seves respostes que us descobriran coses seves que potser 
no coneixíeu! 

 
Nom: Aina Soler Gimenez 
Grup actual: Joves 2 
Any d'entrada a l'esplai (infant i/o moni): infant: 2010 // 
moni: 2015 
Ocupació/estudis: Periodista, publicista i RRPP 
Talent amagat: La costura i les manualitats 
Festivitat preferida de l'any: Nadal 
Lloc idíl·lic on marxaries ara de vacances/a viure: Tailàn-
dia 
 
Mirant enrere a quan vas començar, amb què t'has tro-
bat, fent de monitor o director, que no t'esperaves gens 
als inicis? 
M'esperava aprendre molt i conèixer gent nova. El que no m'esperava és enamo-
rar-me encara més del GEP, de la feina que fem, dels monis, dels infants i joves 
amb qui he pogut coincidir i compartir tantes coses, de tot el que hem viscut... Sé 
que no seria qui sóc ara sense haver format part d'aquesta gran família.  
 
Explica'ns una anècdota. (Preferida, situació de risc, divertida... el que vul-
guis!) 
N'hi ha tantíssimes que em costa escollir-ne una. Crec que em quedo amb la del 
primer dia de Trocajove a Agramunt, quan el Guillem i jo formavem part de la co-
missió que les organitzava. Nosaltres ja dormiem allà el dia abans per ser-hi 
abans de que arribés tothom i, quan ens vam llevar, estava NEVANT i hi havia 
joves de tot Catalunya de camí. Un bon despertar... Hahaha! 
 
On/com et veus d'aquí 10 anys? 
La meva aspiració (que espero haver complert d'aquí 10 anys) és viure en una 
caseta amb jardí i gallines i, cada matí, anar a buscar ous al galliner. 
 
Penyafort o campaments? 
La màgia de Penyafort és única, però em quedo amb la família que es fa de cam-
paments.  
 
Sintetitza amb una paraula el teu primer any i el teu últim. 
Pel primer: descobriment. Per l'últim; màgia. 
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Què és el que més et va costar de l'esplai virtual i que t'ha ensenyat? 
Em va costar la distància, però tenia un equip i uns joves que ho van fer igual 
d'especial. M'ha ensenyat a adaptar-me a qualsevol cosa que pugui passar.  
 
Quina cosa t'ha quedat pendent de fer al GEP? 
Puc estar molt contenta de dir que res! He estat a tots els torns i campa-
ments, he viscut romeries, nadals, aniversaris, he estat a responsables, he 
organitzat Trocajoves i el Vèrtex... Experiència plena 100%!! 
 
Quin missatges deixes als joves que acaben l'esplai enguany i especial-
ment a aquells que volen formar part de l'equip de monitors el curs que 
ve? 
Que mirin enrere i descobreixin tot el que han crescut com a persones des 
del primer dia que van arribar al GEP, que surten sent persones magnífiques i 
que gràcies per haver-me fet a mi també una persona millor. Als que volen 
ser monis que confiin en ells perquè sé que tots i totes seran grans monis i, 
sobretot, que s'hi posin de ple i ho visquin absolutament tot, perquè val molt 
la pena.  
 
 
Nom: Gerard Valls Sánchez 
Grup: Joves 2 
Anys de moni: 8 anys 
Anys de nen d'esplai: 6 anys 
Anys de nen a Penyafort: 6 anys + 3 
anys 
Ocupació/estudis: Per ara asses-
sor Nissan Vilafranca i estudis Batx + 
Cicle Superior d'Automoció 
Talent amagat:  
Festival preferit: Canet Rock i m'agrada-
ria anar algun any al Bioritme, però cau 
per FM.... 
Lloc idílic de vacances: Qualsevol lloc a la natura, amb un llac i muntanya, 
però així com a lloc Noruega, Països Nòrdics en general. 
 
-Mirant enrere a quan vas començar, amb què t'has trobat, fent de moni-
tor o director, que no t'esperaves gens als inicis? 
Doncs la veritat és que tenia clar des d'un principi que voldria estar anys dins 
de l'equip de monitors/es i que voldria deixar empremta en aquest esplai 
(volia ser com una Montse Andrade, per a mi una gran referent dins l'equip de 
monis) però després de tant de temps, me n’he adonat que no és el que un 
vol fer a l'esplai sino que és el que l'esplai et fa sentir com a persona i com a 
monitor durant tot aquest temps. A més a més, no m'esperava el creixement 
personal que comporta i els valors que et dóna aquest. 
 
-Si mai tens criatures, les duràs al GEP? 
Això no s'hauria de preguntar i si algú respongués que no, no hauria de ser 
moni de l'esplai hahahaha. Òbviament que sí! 
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-Sintetitza amb una paraula el teu primer any i el teu últim 
1r any --> Experiment de reptes  
Últim any --> Retrobament del final 
 
-Quina cosa t'ha quedat pendent de fer al GEP? 
Crec que gràcies a aquest últim any podria dir que ja ho he fet tot com a mo-
nitor, però si hagués de dir alguna cosa seria fer uns campaments com a mo-
nitor a la muntanya i fer un pic. 

 
-Quin missatges deixes als joves que acaben l'esplai enguany i especial-
ment a aquells que volen formar part de l'equip de monitors el curs que 
ve? 
La veritat és que els joves que deixen actualment l'esplai els hi tinc una espe-
cial estima, ja que van ser el primer grup que vaig tenir i el que més anys he 
tingut la sort de portar (sense oblidar la resta d'esplai). Només dir-lis i recor-
dar-lis que facin el que facin no perdin aquestes ganes de fer coses i sobretot 
que estimin tot allò que fan. I animar-vos a tots i totes a viure aquesta expe-
riencia tan enriquidora que es ser monitor/a de lleure (sobretot del GEP) per-
què gràcies a això li dones un altre sentit a la vida i aprens a veure que l'es-
sencial no esta en lo material sino que esta en tot el que t'envolta. 
 
 
Nom: Martí Codorniu Miret 
Grup: Joves II 
Anys de moni: des d'estiu 2014; de curs 2017 
Anys de nen: Petits al 2001 o 2002 
Ocupació/estudis: Acabant el Màster Habilitant 
d'Arquitectura 
Talent amagat: La fotografia i els "chantes" hehe 
Festivitat preferida: Nadal, Sant Jordi o Sant 
Fèlix... no ho sé 
Lloc idílic de vacances: Qualsevol lloc amb un riuet 
aprop d'on s'hagi acampat. 

Mirant enrere a quan vas començar, amb què 
t'has trobat, fent de monitor o director, que no 
t'esperaves gens als inicis? 
Doncs moltes vegades ens trobem en situacions que la veritat mai ens ha-
guésim pogut arribar a imaginar de trobar-nos-hi i la capacitat de reacció al 
moment i també la de la improvització al mateix lloc són coses que ens han 
ajudat a créixer. La presa de decisions en situacions molt complicades o bé 
simplement a la hora de fer una activitat i veure que no tot està apunt però 
que no tens opció de tirar enrere, és una peça clau per tirar endavant i procu-
rar que tot vagi sobre la marxa dins de les millors possibilitats. 
 
On/com et veus d'aquí 10 anys? 
Fent el que realment m'agradi i em motivi el dia a dia. Sincerament, no sé on 
estaré d'aquí uns mesos, deu anys són paraules majors... 
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Penyafort o campaments? 
La màgia de la casa està bé, però la família que fas de campaments, no ho 
canivaria per res del món. Una vegada ho proves, ho tens claríssim. 
 
Explica'ns una anècdota. (Preferida, situació de risc, divertida... el que 
vulguis!) 
N'hi han moltíssimes la veritat... algunes que es poden explicar i d'altres no, 
però dins de les moltes possibles, em quedo potser amb la dels primers cam-
paments amb els joves que ara tanquem l'etapa, al terreny de Malniu. Allà no 
vam plantejar correctement la distribució de les tendes del campament i a la 
primera pedregada que ens va fer, campament inundat. Ràpidament mentre 
encara plovia, ens vam posar a fer canals perquè corrés l'aigua i no que-
dés estancada i quan va parar, ràpidament a canviar tendes de lloc. Malniu 
va donar per molt la veritat perquè, entre les fajitas, la nit del remanat de bo-
lets i tot plegat... #xou Tot i que l'oli de croquetes...  
 
Si mai tens criatures, les duràs al GEP? 
Si algún dia tinc la oportunitat de poder-ne tenir, crec que la resposta és més 
que òbvia. GEP pels segles dels segles! 
 
Quina ha estat la teva comissió preferida? 
La de Pares i Mares. És una comissió imprescindible per l'esplai i que faig un 
crit a les famílies perquè és motivin a apuntar-s'hi. És una gran oportunitat per 
tenir més relació amb les famílies i de treballar colze a colze amb elles per 
organitzar activitats per les famílies de l'esplai. Tot i així, Comissió Visites ha 
estat possiblement també la millor que he pogut participar. Poder ser resident 
de Can Trabal per unes hores i veure com els visitants disfrutaven i a més a 
més reien a les visites, va ser increible. Ah, i Campanya de l'Ampolla. 
 
Sintetitza amb una paraula el teu primer any i el teu últim. 
El primer any va ser "per fi" i l'últim "gràcies per tant". 
 
Què és el que més et va costar de l'esplai virtual i que t'ha ensenyat? 
No poder tenir el contacte físic tant amb els joves com amb l'equip i que fos a 
través d'una pantalla... menjàvem moltes hores de pantalla i es feia molt dur 
la veritat, però n'he après que qualsevol circumstància és una oportunitat per 
a poder-se reinventar i seguir aprenent. Però això no hagués estat possible 
sense l'equip de monis que teníem i encara més amb els i les joves que s'hi 
entregaven al 200%.  
  

 
Nom: Abel Cruces Vicent 
Grup: Grans 
Anys de moni: des del 2017  
Ocupació/estudis: Comunicador Audiovisual 
Talent amagat: Imaginar-me una pel·lícula de 
totes les històries que veig i em passen. 
Festivitat preferida de l’any: Sant Jordi, sempre! 
Lloc idílic on marxaries ara de vacances/a viu-
re: Miami 
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-Mirant enrere a quan vas començar, amb què t'has trobat, fent de moni-
tor o director, que no t'esperaves gens als inicis?  
Agafar molta seguretat amb mi mateix i iniciativa per realitzar activitats, sens 
dubte he notat un gran canvi i he crescut molt com a persona. 
 
-Explica'ns una anècdota. (Preferida, situació de risc, divertida... el que 
vulguis!). 
Recordo perfectament el meu tercer any de campaments, a Menorca, vaig 
tenir l’accident més fort que he tingut mai. Anàvem baixant en bici per una 
carretera a molta velocitat i en una corba no vaig veure bé una roca gran i al 
xocar vaig sortir volant, pràcticament vaig veure tota Menorca des de dalt 
hahahaha. La meva esquena va acabar plena de ferides i les ulleres trenca-
des :’) 
 
-On/com et veus d'aquí 10 anys? 
No en tinc ni idea, amb prou feines sé que estaré fent després d’estiu, el futur 
és una cosa molt incerta. 
 
-Penyafort o campaments?  
No he pogut anar de campaments, però com a nen, Penyafort té una màgia 
molt especial. 
 
-Quina ha estat la teva comissió preferida?  
Comissió Sant Jordi, és de les més especials i boniques que hi ha. 
 
-Sintetitza amb una paraula el teu primer any i el teu últim.  
Descobriment. Emocional. 
  
-Quina cosa t'ha quedat pendent de fer al GEP? 
Els campaments, és una cosa que tindré sempre pendent… 
 
-Quin missatges deixes als joves que acaben l'esplai enguany i especial-
ment a aquells que volen formar part de l'equip de monitors el curs que 
ve? 
Que preguntin, que no tinguin por, que s’equivoquin, que visquin l’esplai com 
si fos l’últim dissabte. Del GEP en surt una família. 
 
 
 
Nom: Foix Giralt Planas  
Grup actual: Joves 2 
Any d'entrada a l'esplai: Vaig entrar de nena al 
2002 fins a l'actualitat. 
Ocupació/estudis: Educadora Social  
Talent amagat: Fluïr com a 6è sentit  
Festivitat preferida de l'any: Festa Major 
Lloc idílic on marxaries ara de vacances/a viu-
re: Guatemala, lloc que m'ha robat el cor. 
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Sintetitza amb una paraula el teu primer any i el teu últim. 
El meu primer: DESCOBRIMENT 
El meu últim any: NOSTÀLGIA 
 
Penyafort o campaments? 
Diguem-ne que he sigut moni Penyafort sempre, excepte l'any passat que 
havia d'anar de campaments però per culpa d'haver-me de confinar no 
vaig poder anar-hi. Així doncs, aquí estem, esperant aquest últim any per 
poder gaudir dels primers i últims campaments com a moni. Ja us explica-
ré a veure com anirà, tota una aventura que ens espera al País Basc 
jeejje 
 
Quina cosa t'ha quedat pendent de fer al GEP? 
MM... diguem-ne que fa uns anys es va proposar la creació d'un scape-
room a les golfes, una motivació que portavem per fer-ho que al final per 
qüestions de temps no es va acabar fent. Comi scaperoom sempre pre-
sent! 
 
Quin missatges deixes als joves que acaben l'esplai enguany i espe-
cialment a aquells que volen formar part de l'equip de monitors el 
curs que ve? 
Que gaudeixin com mai de l'experiència dels últims campaments, que són 
aquells que mai s'obliden. Als que volen entrar de monis, ja sabeu que 
sempre us dic que és una experiència inoblidable, que com a persona et 
canvia la vida i acompanyar als infants veient-los somriure no té preu. 
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• Després de molts anys a l’esplai, és el seu últim any 
com a monitora. 

• Si la perds de vista, probablement se n’ha anat a des-
cobrir l’altra punta del món. 

• Durant els dies de Festa Major la trobareu sota un 
capgros. 

• Li agrada tant somriure que estudia odontologia. 

• És imposible trovar-la de mal humor. 

• Està enamorada del seu gat, que es diu Arlet. 

• És tan alt i tan prim, que segur que ja ha escoltat tots 
els acudits dels nois alts i prims. 

• Si sentiu una moto ben eixordadora, probablement 
en sigui el conductor. 

• És entrenador de bàsquet i, de tant en tant, estudia 
integració social. 

• Com a bona estudiant de filologia catalana, no su-
porta veure cap falta d’ortografia. 

• Les seves dots musicals superen les de Hamelin. 

• Com que és mig alemanya s’acomiada dient 
“Tschüss!” 
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— Em poses un tallet de pastís però molt petit, que estic 
a dieta? 
— Així, com els altres set ? 
— Sí, sisplau. Gràcies 

 
Acabo de cremar 2000 calories. 
És l’última vegada que deixo les magdale-
nes al forn mentre faig la migdiada! 

 
 
Sempre que algú diu “No crec 
en les coincidències”, contes-
to “Que fort! Jo tampoc!”  

— Em vas dir que sabies cuinar i no en 
tens ni idea, capsigrany! 
— Si t’has de posar així d’exigent, el se-
güent iogurt te’l fregeixes tu! 

Quina és la feina amb els millors hora-
ris? 
Pilot d’avió, perquè només treballen 
quan volen. 

 
— Saps per què no es pot discutir amb un DJ? 
— Perquè sempre estan canviant de tema. 
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 L’HORÒPSCOP 
 

 
ÀRIES (MAR 21-ABR 19) 

Tens ganes que arribi l’estiu, però encara et queden moltes coses per fer. Posa’t 
les piles ara i després podràs rebre el descans i disbauxa que mereixes! Res mi-

llor que un estiu a Penyafort! Color de la sort: vermell 
 
 

 
 

TAURE (ABR 20-MAIG 20) 
Gaudeix dels bons moments i recolza’t amb les teves amistats i persones que 
volen el bé per tu!  Trobaràs l’amor algun dia a la vida. No perdis l’esperança 

Color de la sort: blau marí 
 
 

 

BESSONS (MAIG 21-JUNY 20) 
Últimament tens molts canvis a la teva vida, la majoria positius! Relaxa’t i gaudeix-

los! Deixa enrere les persones que t’aporten toxicitats! Flueix!  
Color de la sort: groc 

 
 
 
 

CRANC (JUNY 21-JUL 22) 
Les noves tecnologies no t’agraden del tot. Has d’intentar adaptar-te a les adversi-

tats i als canvis que apareixen a la teva vida! Creu en tu i tot anirà cap a millor! 
Color de la sort: lila  

 
 
 
 

LLEÓ (JUL 23-AGO 22) 
Portes molt de temps cuidant els altres, agafa aire i descansa! Fes allò que t’agra-
da per desconnectar de la rutina! Fes esport, vés a l’esplai i confia en tu! Color de 

la sort: blau cel 
 
 
 
 

VERGE (AGO 23-SET 22) 
La sinceritat sempre és el millor camí! Deixa’t aconsellar per les persones que 

t’estimen, però sobretot escolta’t a tu mateix! Arrisca’t, si en tens ganes, fes-ho! 
Color de la sort: rosa  
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BALANÇA (SET 23-OCT 22)  
Has de trobar un equilibri entre passar-t’ho bé i les teves responsabilitats. Intenta 
cuidar dels que t’envolten i la vida t’ho tornarà! Als altres els hi agrada aprendre 

de tu!  Color de la sort: gris  
 
 
 
 

ESCORPÍ (OCT 23-NOV 21) 
El temps et posarà les coses a lloc, estima’t i valora’t fent allò que t’omple a tu i 

t’agrada. Dóna-ho tot cada dissabte d’esplai que potser t’emportaràs alguna bona 
sorpresa! Color de la sort: verd  

 
 
 
 
 

SAGITARI (NOV 22-DEC 21) 
No pensis i donguis tantes voltes a les coses, a vegades la primera opció és el 

correcte! Tens ganes d’envoltar-te de natura, t’has plantejat anar de campa-
ments? Color de la sort: Blanc  

 
 
 
 
 

CAPRICORN (DEC 22-GEN 19) 
Ets una persona una mica tossuda, intenta treballar-ho i les coses et sortiran més 
fluïdes i sense tants problemes! Adapta’t, escolta i aprèn dels que t’envolten, so-

bretot a l’esplai! Color de la sort: Taronja 
 

 
 
 

AQUARI (GEN 20-FEB 18) 
Portes massa dies centrant-te en tu mateix intenta mirar més enllà. Posa’t nous 

reptes per créixer personalment i gaudir de noves experiències.  
Color de la sort: turquesa 

 
 

 
 

PEIXOS (FEB 19-MAR 20) 
Saps que has comès molts errors últimament, assumeix la responsabilitat que 

això comporta, demana consell i intenta solventar-ho! Mai és massa tard, cada dia 
és una nova oportunitat per envoltar-te de la gent que realment t’estima!  

Color de la sort: negre 
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 SEMBLANCES 

RELACIONA CADA MONI DE L’ESQUERRA AMB EL PERSONATGE DE LA DRETA 
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AGENDA 
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Una fortissima abraçada dels vostres estimats i desitjats monis i mones de 
J2! 
Adrià, Foix, Aina, Valls i Martí  

Avui no diem adéu a ser infants del GEP, ja que formar part d’aquesta família 
quedarà dins nostre per sempre. Avui diem gràcies per tots aquests anys 
junts, per tots els moments que ens ha regalat el GEP, per fer-nos millors per-
sones i per donar-nos tantes coses que ens acompanyaran sempre en els 
nous camins que ara comencem.  

I és ben cert que el GEP, S’HA DE VIURE! 
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GRANS 
Astrid García       669586696  
Abel Cruces       633930858  
Francesc Ceballos     628475185  
Lluç Sadurní       691225886  
Laia Lecegui       639172061 
Vinyet Lleixà       633168448 
 
JOVES I 
Nil Solé        673757651  
Ruger Gusi       680785974  
Maria Sinabre       655300429 
Ana Marcé       677507471  
Laia Blanc       605006929  
 
JOVES II 
Foix Giral       691831817  
Adrià Roix       649591956  
Aina Solé       633499883  
Martí Cudurniu       659345470  
Gerard Balls       608603910 

ANIMADORA DE LA FE 

Mariona Gusí       608493747 
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MINIS 

Clàudia Gabarró      633551491 

Ariadna Martínez      685599031 

Pau Cantos      626716496 

Montse Plans       689629785 

Maria Gusman       620501515 

 

GEPIS 

Ruth Torrens       692187738 

Èric Martirínez       691400799 

Joaquim Marcé      662609007 

Berta Marcó      638517707 

Judith Giralt       689807968 

 

PETITS 

Clara Miró       672108021 

Biel Esteva      652696321 

Arnau Ulivella       619617581 

Carlota Castellano    667487952 

Marina Soriano       665615443 

Queral Giral      691021001  

Núria Safra       683151490 

 

MITJANS 

Laia Montserrat      637609384 
Cam Sisa      630254603 
Martí Murató      600545556  
Alba Esteva      645076212  
Siri Sadurní      657518625  
Ester Junyent      606622534  
Griselda Mas10      619772146 
 


