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Ei geperos i geperes! 
 
Teniu a les vostres mans l’edició número 131 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, i 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 les piles carregades!  
 
Atentament, Muntsa Plans, Mariona Alasraki, Jana Sánchez, Arnau Olivella, Núria Zafra, 
Núria Cantos i Maria Senabre.— Comissió Braser 
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Aquest any vam poder fer parada de Sant Jordi i vam 
vendre 300 roses? #lesmillorsroses #vammorirdel’èxit 
#santjordipassatperaigua  

Joves 2 van muntar una parada de llibres de segona mà i 
van organitzar visites teatralitzades a Can Trabal per fina-
nçar els seus campaments a Galícia? 
#elsllibresdesegonamàmolen #iniciativesxules  

El dia 1 de maig les famílies del GEP van tor-
nar a ser infants? #janorecordocomesjugapitxi 
#l’actitudmaiesperd  

 

S’ha posat en marxa el Gèping 2? 
#Pròximament… 

Els monitors i monitores ja tenen en marxa la 
preparació de colònies i campaments? 
#sevieniencositas #elsmillors10diesdel’estiu 
#quinesGANESdemarxar! 



 

 

MINIS 
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HEY! AQUEST TRIMESTRE A MINIS NO HEM PARAT NI UN SEGON!  

VAM TENIR, PER A MOLTS, EL PRIMER CONTACTE AMB LA MÀGICA 

CASA DE PENYAFORT A LA SORTIDA QUE VAM FER AMB GEPIS I 

PETITS. I A PARTIR D’ALLÀ CADA DIA HA ESTAT UNA AVENTURA 

RERE L’ALTRA: VAM CELEBRAR EL DIA DE SANT FOLLET, VAM RE-

VIURE LA LLEGENDA DE SANT JORDI, VAM PASSAR-NOS-HO GENI-

AL A LA JORNADA DE L’1 DE MAIG I VAM PREPARAR-NOS PER TAN-

CAR L’ANY DE LA MILLOR MANERA AMB UNA ENORME CELEBRA-

CIÓ. 

HEM SEGUIT AJUDANT ALS FOLLETS DE CAN TRABAL MENTRE 

ELLS ENS POSAVEN A PROVA CADA DISSABTE. I HO DEBEM HA-

VER FET MOLT BÉ, PERQUÈ… SABEU QUÈ? FINALMENT ENS HEM 

GRADUAT!!! ARA TOTS I TOTES PODEM PRESUMIR DE TENIR EL 

TÍTOL OFICIAL DE FOLLET! EN FI, AQUEST GRUP DE MINIS HA SU-

PERAT L’ANY DEIXANT EL LLISTÓ BEN ALT! PREPAREU-VOS PER 

L’ANY QUE VE… 



 

 

Gepis 

4 

 
 

HOLA GEPIS! 
 

QUANTES COSES HEM ACONSEGUIT AQUEST TERCER 
TRIMESTRE… VAM FER GUERRA D’AIGUA, VAM PUJAR 
AL CAMPANAR I VAM FER UN SÚPER QUO VADIS! 
GRÀCIES AL BRUIXOT, L’AFRODITA I L’ÀLEX HEM ACON-
SEGUIT LES COMBINACIONS O CLAUS DE CADA CAN-
DAU, I… PER FI VAM OBRIR EL PORTAL!!!! I QUINA SALA 
MÉS XULA HI HAVIA DINS LA REALITAT DEL PORTAL!!! 
HEM FET UN MUNT DE RECORDS AQUEST CURS, I PER 
AIXÒ US DESITGEM UN BON ESTIU! DESCANSEU MOLT 
QUE US HO MEREIXEU, I ENS VEIEM A PENYAFORT! 
 

LES VOSTRES MONITORES,  
LLUC, PAU, ANNA, MARINA, BERTA I NÚRIA 
 
 



 

 

HUOOOOLA PETITS I PETITES! 

 

QUIN TRIMESTRE MÉS BRUTAL QUE HEM TINGUT PER ACABAR EL 

CURS.  EL RUBISKUS ENS HA ENSENYAT MOLTÍSSIMS ESTILS DE 

MÚSICA QUE NO CONEIXÍEM GAIRE:  FOLK, REGGAE, PENYAFORT, 

RAP, FESTA MAJORENCA. 

GRÀCIES A TOTS AQUESTS ESTILS HEM POGUT FER ACTIVITATS 

TAN MOGUDETES COM DE PENSAR, DE MEMORITZAR, D’ORIENTA-

CIÓ, HEM FET RIMES I FINS I TOT HEM RECREAT UN DIA DE FESTA 

MAJOR AMB TRONADA I PROCESSÓ. 

TAMBÉ HEM ANAT DE SORTIDA CONJUNTAMENT AMB MINIS I 

GEPIS ON VAM ATURAR L’EXPLOSIÓ D’UN VOLCÀ GRÀCIES A LA 

BARREJA DE MOLTS VALORS I VIRTUTS DE LA VIDA, VAN SER 

UNES COLÒNIES MOLT INTENSES I PER ACABAR-LES BÉ, VAM FER 

UN BANYET A LA PISCINA DE PENYAFORT. 

ELS I LES MONIS ESTEM MOLT CONTENTES D’HAVER COMPARTIT 

AQUEST CURS AMB VOSALTRES,  SOU GENIALS PETITS!  

 

MOLT BON ESTIU I ENS VEIEM AMB MOLTES GANES A PENYFORT! 

 

Aleix, Abril, Queralt, Èric, Aida, Laia Lecegui, Griselda 
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HEEEEEEY!  
 

Quin tercer trimestre més actiu i mogut! Jocs d'aigua, esports, una 
macro sardina, bases amunt i avall, constel·lacions, invents, els 6 
sentits i moltes altres coses més!  
 

La sortida a Canyelles ens ha fet veure que ens espera un estiu 
ESPECTACULAR, amb moltes ganes de gaudir, aprendre i fer no-
ves amistats! I és que aquests mitjans i mitjanes tenen un esperit 
d'equip, cooperació i energia d'allò més bonic! Descanseu, feu 
bondat i prepareu els motors i les motxilles que el dia 25 de juliol 
emprenem el rumb cap a PENYAFORT, us ho perdreu? 

  
Bones vacances i molt bon estiu de part de les monis i mones de 
Mitjans! 
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Grans 

 

 

HUUOOLAAA GRAANS! 
 
 

No hem parat de petar-ho aquest trimestre! Hem tingut dies 
de tot, Cluedos, ruletes, una súuuper sortida a Saifores, pis-
cineta (i MOLTES guerres d’aigua), una traca… Però eeii! 
Quina samarreta més xula que porteu! 
 

Els vostres monitors i monitores estem d’allò més contents 
d’haver compartit aquest curs tan mogudet amb vosaltres, i 
tenim moltíssimes ganes de tornar-vos a veure a les 
colònies! Gaudiu molt de l’estiu GRANS, ens veiem a Pen-
yafort!! Molts petonets dels i les vostres monis. 
 

Nil, Clàudia, Biel, Gisela, Vinyet, Joaquim i Mariona 
 

#fes-tegran #festagrans #boneestiuuuuu 
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Hooooola JOVES1! 
 

Aquest tercer trimestre no hem parat!!! Entre les súper activitats de 
dissabtes a la tarda, la sortida a Can Mata i l’escapada a Illa Fanta-
sia es pot dir que han estat uns tres mesos curts però molt inten-
sos. Un dels moments més mítics que ens endurem de la sortida 
és, sens dubte, la història i drames de la família Puigdemuntanya: 
sort que vau ser capaços de descobrir quins secrets amagaven i 
salvar el JoanPere, segrestat per l’Armènia. La vostra implicació i 
enginy ens van deixar parats i parades!  
 

A més a més, després de la gimcana de GEPscouts, esperem que 
ja estigueu ben preparats/des per marxar de campaments! Muntar 
les tendes, cuinar, preparar-vos la motxilla de manera dequada, 
dutxar-vos (o aguantar sense fer-ho…) Com ho veieu? Llestos per 
marxar, no? OI TAAAANT! 
 

La millor manera d’acabar aquest primer any de Joves1 ha estat 
anant a Illa Fantasia! Teniu els i les millors monis del món mun-
dial… #ylosabes ;) 
 

Ens retrobem a la reunió pre-campaments per deixar-ho tot enllestit 
per marxar cap al PEDRAFORCA! Quineees gaaaaneeeees! Que 
tingueu un molt BON ESTIU! 
 

Monis de Joves 1 <3  
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Això ja s'acaba i joves 2 ens ha passat el trimestre volant! Primer de tot 
el nostre objectiu d'aconseguir diners per anar a Galícia va ser un èxit 
rotund i agraïm a totes les famílies que vau participar en la venda de lli-
bres de segona mà o ens vau venir a veure a les visites teatralitzades de 
Can Trabal. Monitors i monitores hem de dir que estem molt orgulloses 
de la implicació dels nostres joves aquell dia; SOU UNS I UNES 
MÀQUINES!!! 

A part d'obtenir els diners per campaments hem fet altres coses com 
aprendre al D-forma't des de ballar Sardanes fins a com treballar-nos 
l'autoestima. També hem jugat com a nens i nenes petites amb activitats 
com el pilla pilla fotogràfic o el joc dels ponts i illes. I perquè no parlem 
de la sortida a Guardiola de Font Rubí, un lloc amb una piscina gegant 
que ha de ser ideal quan estigui plena. Fora bromes, va ser una gran ex-
periència perquè la caminada fins a Guardiola va ser un bon entrenament 
per què ens espera aquest estiu; i no parlem de la pràctica que vam agafar 
en clavant piquetes aquella tarda! 

En resum, ha estat un gran trimestre per acabar un magnífic curs i els 

monitors i monitores de joves 2 us desitgem molt bon estiu i ens veiem a 

Galícia! BO VERÁN E ADEUS!!!  
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Aquest any, per fi, hem pogut tornar a celebrar la diada de Sant Jor-
di! I com que queia en dissabte, per partida doble! 
 

Per una banda, i com cada any, el GEP vam tenir la nostra paradeta 
de Sant Jordi, on hi vau poder trobar tot el merchandising de l’esplai 
juntament amb les roses més formoses de Vilafranca, decorades 
per nosaltres (i de forma ecosostenible, amb 0 plàstics!) 
A més a més, aquest any, Joves 2 van organitzar diferents visites 
teatralitzades a Can Trabal i una parada de llibres de segona mà 
per tal d’aconseguir diners per marxar de campaments a Galícia. 
Una molt bona iniciativa que va tenir encara més bons resultats! 
Enhorabona, Joves 2! 
 

Però això no és tot! Com que aquest any Sant Jordi queia en un 
dissabte, els i les monis del GEP, que som uns motivats/des, evi-
dentment vam voler celebrar una tarda d’esplai d’allò més xula. Per 
mala sort, però, el temps i la calamarsada ens va obligar a canviar 
una mica de plans, però com sempre, la tarda va ser un èxit. Per 
exemple, Minis i gepis van poder ajudar el drac de la llegenda de 
Sant Jordi, que s’havia fet vegetarià, i ja no volia menjar més bestiar 
del poble, sinó fruita!  
 

Esperem que l’any que ve el temps ens acompanyi i de ben segur 
que serà una diada encara millor! 

SANT JORDI 
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Aquest trimestre s’ha celebrat la jornada de l’1 de maig, on tots els in-
fnatss, joves, famílies i monis van poder gaudir d’un dia esplèndid junts! 
Primer es van dur a terme dues rutes, una de curta i una de llarga. Més 
tard vam jugar a pitxi i es van fer diferents jocs on els pares i mares van 
poder tornar a ser nens i nenes per un dia. I tot amb competitivitat sana, 
és clar! Vam acabar el fantàstic dia de sol amb un dinar plegats.  

 

Gràcies per la vostra col·laboració i ens veiem el curs que ve amb moltes 
més coses i il·lusió! 
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MANTENIMENT!  
 

L’edifici de Can Trabal ens necessita i tenim grans projectes per 
cuidar-lo i mantenir-lo!  
Tot i això, necessitem la vostra ajuda així que si sou o coneixeu 
algun arquitecte, paleta o manetes que ens vulgui donar un cop de 
mà serà més que benvingut o benvinguda!  
 

Aquest estiu intentarem fer alguna jornada i posar-nos les piles 
perquè el ritme de la comissió no decaigui!  
 

SOM-HI!!!! I molt bon estiu de part de la Comi!!  
 

PD: Aquí teniu un petit Brico consell!!  
 
Els patis són les façanes interiors de l’edifici i com-
pleixen una funció fonamental d’il·luminació i ventila-
ció, i permeten els pas de les instal·lacions comunes 
dels edificis. 
 
Tenir la façana en forma vol dir tenir-la en bon estat 
de salut. Com el cos humà, si la pell està en forma 
pateix menys malalties i si en té alguna, es recupera 
molt més fàcilment. 
 
Amb un manteniment periòdic, evitem les fortes des-
peses! 



 

 

COMISSIÓ DE FE 
Aquest darrer trimestre hem pogut seguir amb la incorporació de nou, de les 
pregàries a les sortides de trimestre. Esperem també, que aquest estiu puguem 
retrobar-nos a Penyafort i de campaments amb les estones de reflexió i pregària i 
el seu centre d'interès particular com cada any. Us deixem amb un petit conte per 
a reflexionar… 

EL GAT SOMIADOR  

Una vegada hi havia un poble petit. Un poble amb cases de pedres, carrers retorçats i 
molts, molts gats. Els gats hi vivien feliços, de casa en casa durant el dia, de teulada en 
teulada durant la nit.  

La convivència entre les persones i els gats era perfecta. Els humans els deixaven cam-
par al seu aire per les seves cases, els acariciaven el llom, i els donaven menjar. A canvi, 
els felins perseguien els ratolins que intentaven envair les cases i els regalaven la seva 
companyia les tardes de pluja. I no hi havia queixes … Fins que va arribar l’Epi. Al princi-
pi, aquest gat de pelatge blanc i llargs bigotis va fer exactament el mateix que la resta: 
rondar per les teulades, perseguir ratolins i deixar-se acariciar les tardes de pluja.  

Però aviat, l’Epi es va avorrir de fer sempre el mateix, que la vida felina en aquell poble de 
pedra es limités a aquella rutina i va deixar de sortir a caçar ratolins. Es passava les nits 
mirant a la lluna.  

- Et quedaràs ximple de tant mirar– li deien els seus amics.  

Però l’Epi no volia escoltar-los. No era la lluna el que el tenia enganxat, sinó aquell aire de 
màgia que tenien les nits en què la seva llum envaïa tots els racons.  

- No veus que no aconseguiràs res? Per més que la miris, la lluna no baixarà a estar amb 
tu.  

Però l’Epi no volia que la lluna baixés a fer-li companyia. En tenia prou amb sentir la 
dolçor amb què impregnava el cel quan brillava amb tot la seva esplendor. Perquè encara 
que ningú semblava entendre-ho, a l’Epi li agradava com el feia sentir aquella lluna rodo-
na i platejada, el que li feia pensar i el que li feia somiar.  

- Mira la lluna. És gran, brillant i està tan lluny! No podrem arribar nosaltres allà on és 
ella? No podrem sortir d’aquí, anar més enllà? – preguntava l’Epi a la seva amiga Noa.  

- Ai, Epi! Quants ocells tens al cap!  

Però l’Epi no tenia ocells al cap sinó somnis, molts i volia complir-los tots.  

- Hauríem de viatjar, conèixer altres llocs, perseguir altres animals i altres vides. És que la 
nostra existència serà només això?  

Molt aviat els gats d’aquell poble van deixar de fer-li cas. Fins i tot la seva amiga Noa es 
va cansar d’escoltar-lo. Potser per això, potser perquè la lluna li va donar la clau, l’Epi va 
desaparèixer un dia de poble de pedra. Ningú va aconseguir trobar-lo.  

Ha marxat a buscar els seus somnis. Haurà arribat fins a la lluna? – es preguntava amb 
curiositat la Noa.  

Mai més se’n va saber res de l’Epi però, algunes nits de lluna plena, hi ha qui mira cap al 
cel i pot distingir entre les taques fosques de la lluna uns bigotis allargats.  

No tothom ho pot veure; només els somiadors en són capaços. N’ets capaç tu?  
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Nom: Clàudia 
Grup actual: Grans 
Any d'entrada a l'esplai: 2009, amb 7 anys. 
Ocupació/estudis: Estic estudiant Educació 
Primària i sóc mestra d’anglès a una acadèmia. 
Talent amagat: Pentinar gats. 
 
 
 

Què ets més, de colònies a Penyafort o campaments?  
 
Com és tòpic dir, tant Penyafort com campaments són increïbles. 
Peròoooo crec que em quedo amb campaments, per la família que es 
crea, el bon ambient que hi ha i el fet que coneixes nous llocs brutals. 
 
Explica’ns una anècdota viscuda al GEP.  
 
Quan estàvem de campaments al País Basc vam fer un right (buscar 
menjar a canvi de fer feines a gent desconeguda). Les meves amigues i 
jo vam anar a una casa a dalt de tot del poble (mooolta pujada) i ens va 
obrir la porta una àvia. Després de dir-li "si puedes te podemos ventilar a 
cambio de comida" entre altres coses, ens va dir que hi tornéssim al cap 
d'una estona que ens preparava menjar. Entre pitus i flautes va passar el 
temps i ja era hora de tornar on havíem quedat amb els monis. Vam dub-
tar molt si tornar a casa l'àvia o no, però al final, corrent com mai, hi vam 
anar. Per la nostra sorpresa l'àvia ens havia preparat els millors entre-
pans del País Basc, de truita amb pebrot. Després d'agrair-li deu mil cops 
vam tornar on estava tothom a ensenyar el dinar que havíem aconseguit! 
 
On marxaries de vacances aquest estiu si poguéssis anar a qualse-
vol lloc del món? 
 
Si pogués anar a qualsevol lloc del món marxaria cap al sud-est asiàtic, 
per allà a Laos, Sri Lanka… 
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Com et veus d’aqui 5-10 anys? 
 
Buah nosé ni que faré demà a la tarda, d’aquí 5-10 anys encara 
menys! Però tant de bo estar treballant de mestra en alguna escola 
rural perduda per les muntanyes dels Pirineu. 
 
 
 

 
 
Nom: Gisela  
Grup actual:  GRANS  
Any d'entrada a l'esplai: 2022  
Ocupació/estudis: 2n de Batx 
Talent amagat: Molt poca gent sap un 
del meus talents amagats és fer 
ganxet, és una de les coses que més 
m’agrada i em relaxa. També m’agrada 
molt escriure tot allò que em passa pel 
cap. 

 
 
Què ets més, de colònies a Penyafort o campaments?  
 
Ostres no sabria quina triar, ja que les dues són totalment diferents. 
En l’únic que s’assemblen és que estàs envoltada de gent molt maca i 
que passes 10 dies màgics i inolvidables.   
 
Explica’ns una anècdota viscuda al GEP.  
 
L’últim any de campaments va ser molt màgic. Recordo estar el 5è 
dia al País Basc, una nit de moltes emocions i ploreres. Els monitors 
ens van donar unes cartes, que cap de nosaltres sabia que eren. A 
l’obrir-les, vam veure que eren cartes dels nostres pares i mares. Vam 
plorar com unes magdalenes, quin moment més nostàlgic! També 
recordo quan els i les joves vam marxar i els hi vam escriure un cançó 
als monitors i monitores, i en general a tot el campament. “Compta 
amb mi encara que i aquí tot s’acabi”  
 
On marxaries de vacances aquest estiu si poguéssis anar a qual-
sevol lloc del món? 
 
M’agradaria anar de viatge Africa, és un dels llocs que em crida mes 
l’atenció per anar i descobrir un munt de coses.  

. 
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Com et veus d’aqui 5-10 anys? 
 
En veig sent professora, ja sigui primària o infantil. A través del GEP 

he vist que m’agrada molt tractar amb infants i joves. 
 
 
 
 
 

 
Nom: Pau Cantos Queralt 

Grup actual: Mitjans 

Any d'entrada a l'esplai: Com a moni el 2019 i 
com a infant el 2014 

Ocupació/estudis: Gestió forestal i cursant 
educació ambiental  

Talent amagat: Sé tocar el piano i rasco la gui-
tarra però vaig fer classes de gralla durant 2 
anys  

 
Què ets més, de colònies a Penyafort o de campaments? 

Penyafort és fantàstic, ho vius amb unes ganes i una energia que són 
impressionants tant com a infant com de monitor, tot i així els meus 
millors records són de campaments. Fer rutes i descobrir pobles que 
mai haguessis trobat té una certa màgia i és un dels llocs on cada any 
creixes com a persona. 

Explica’ns una anècdota viscuda al GEP.  

Va ser a Penyafort quan amb els amics muntàvem expedicions per 
explorar la riera de Pontons i veure fins on podíem anar, just passant 
pel costat del riu dos vam relliscar i vam caure en un tros que fa de 
mini pou d’aigua. Vam quedar ben xops i quan vam decidir tornar ens 
vam adonar que sens havia fet molt tard, aleshores vam començar a 
córrer perquè no s’acabés la cançó de nens. Tot i així vam arribar 
tard. 
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On marxaries de vacances aquest estiu si poguessis anar a qualse-
vol lloc del món? 

A la Patagònia sens dubte, aquells contrastos, estar a l’altre punta del 
món poder veure i visitar aquells immensos glaciars i els Andes ha de ser 
un lloc espectacular digne de veure. 

Com et veus d’aquí 5-10 anys? 

Treballant del que m’agrada. Encara no sé si al Pirineu o a Vilafranca i 
gaudint cada moment de la vida amb la millor companyia possible. 
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Pinta’ns 



 

 

• Sempre la veuràs activa i més que ho ha sigut 
aquest any amb els més petits de l’esplai 

• Disposada a petar-ho, ja sigui fent acrobàcies o 
jugant amb peques i monitors 

• El Marvel és la seva passió i té un parent com a 
infant del GEP 

• Nova incorporació a l’esplai i com a monitora de 
gepis ho ha petat 

• Sempre presumint de look i mai desentonant 

• Al pot ben petit hi ha la bona confitura 

• Aquesta noia fa de tot: s’enfila per les teles, 
periodisme i escala castells 

• Cabell negre i arrissat 

• Aquest any marxarà de campaments amb els 
més grans de l’esplai 

• Actitud és el seu segon nom i aquest any ho ha 
pogut demostrar a ½ 

• Sempre positiva, un trosset de pa i es difícil que 
la vegis enfadada 

• La primera en apuntar-se a tot i més si és un 
partit de fútbol 
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_ I què diu la llei del mínim esforç? 

_ Encara està sense redactar. 

Va ingressar a l'hospital 
perquè s'havia empassat 
vuit cavalls de plàstic. Ara 
està estable.  

Dos amics parlant: 
_ Escolta, com s'escriu nas en anglès? 
_ NOSE 
_ Tu tampoc? Caram, ningú ho sap... 
 

Si tots els drets estan reser-
vats.... Llavors, què passa amb 
els asseguts?  

Una vaca li diu a una altra: 
_ Muuu 

I l'altra li respon: 
_ M'hooo has tret de la boca. 
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ESPAI PER CREAR EL TEU GEPMEME!!! 
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AGENDA 

25 



 

 

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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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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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 


