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No oblideu
buscar-me!

Ei geperos i geperes!
Teniu a les vostres mans l’edició número 127 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’aques trimestre. Per acabar, desitgem que tingueu una bona Setmana
Santa. Ens veiem al 3r trimestre, esperem que presencialment i amb sortides i
activitats conjuntes a la vista!
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 trimestre hem fet més activitats virtuals que presencials i malgrat tot ha estat un èxit? #lesplainosatura
#lleuresegur #obrimelscentres #0contagisalleure

Aquest any hem celebrat el 37è aniversari, i que
el regal contribueix a l’ecologia mundial?
#aviatlacrisidels40 #ecoesplai #forapaperdeplata

A les reunions de comi Braser s’hi fan deures
de francès? #jhabiteaVillefranche #ouioui

S’ha creat una comissió pedagògica, per poder millorar la nostra acció educativa? #mesvaltardquemai
#comipedasiqueesqueda #eduquemenvalors

L’equip de monis us desitgem una molt bona Pasqua i poder fer la sortida conjunta al
tornar? #SetmanaSanta #jovullsortidaitu
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MINIS
HOLA MINIS!!!!

QUIN SEGON TRIMESTRE MÉS CURIÓS, ENTRETINGUT I SORPRENENT! PER FI HEM POGUT DEIXAR ENRERE LA VIRTUALITAT I HEM
TORNAT A LA PRESENCIALITAT! N'HEM FET MOLTES DE COSES
DES D'ALESHORES!
HEM AJUDAT L'ANDROMINIS A SORTIR D'UN FORAT NEGRE, HEM
REBUT LA VISITA DEL GUSTRELL, L'ASTRILLA I D’UNA ALTRA ESTRELLA AMB UN NOM D'ALLÒ MÉS ORIGINAL I GAIREBÉ INNOMBRABLE! I... SABEU QUÈ? HEM TINGUT LA SUPER OPORTUNITAT
DE PARTICIPAR EN LES ANDROMIMPIADES!
NO SABEM QUÈ ENS ESPERA AQUEST DARRER TRIMESTRE, PERÒ
SEMBLA QUE CADA VEGADA TENIM L'ANDROMINIS MÉS A PROP!
ACONSEGUIREM QUE TORNI DEL SEU VIATGE PER LES CONSTEL·LACIONS?
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Gepis
Hola Gepiiiiis!!!
Quin trimestre que hem passat eh? Vam haver de començar fent activitats de forma no presencial, on vam amagar i trobar pistes entre tots per
tota la vila i vam celebrar el carnaval i l’aniversari del GEP. Més endavant,
quan per fi ens hem pogut trobar no només ens hem preparat per viatjar
al planeta Tanonnus sinó que hi hem anat! Allà vam descobrir qui havia
sigut la Katherine Johnson, una científica i matemàtica molt important de
la NASA, i finalment, ens hem fet unes samarretes súper xules i uns pins
decorats personalment! Ara ja només ens queda un trimestre per davant
però, agafeu-vos fort que venen corbes!
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Hola Petits i Petites!!!
Què tal ha anat aquest segon trimestre? Una mica mogudet, no?
Vam començar el trimestre amb moltes ganes, com sempre, però aquesta vegada
des de casa… Tot i això, la pandèmia no ens ha impedit celebrar les activitats de
cada dissabte, com per exemple aquella setmana en la qual ens vam dedicar a
conquerir Vilafranca, o aquella tarda en què vam preparar un deliciós banquet
culinari entre tots i totes des de casa. Aquell dia ens vam convertir en autèntics i
autèntiques chefs!! Ah! i sense oblidar en cap moment el fantàstic mural que vam
deixar penjat a la façana de Can Trabal per recordar a tothom que “L’esplai no
s’atura!”. De la mateixa manera, no vam deixar de fer ni el concurs de truites de
Dijous Gras, ni el súper carnaval del GEP, ni el 37è aniversari!!! Si us hi pareu a
pensar, la veritat és que no hem parat ni un moment!
A més, per sort hem acabat el trimestre podent celebrar plegats i plegades quatre
tardes d’esplai presencial genials, en les quals hem pogut fer esport, aprendre el
valor de la igualtat i cohesionar-nos molt més com a grup.
Que passeu una molt bona Setmana Santa i Pasqua! Ens veiem a la tornada!
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Hola mitjaaaans!!!
Sembla mentida, però ja acabem el segon trimestre: ha passat volant! Malgrat
començar-lo des de casa hem anat podent fer activitats! Encara se'ns fa la boca
aigua amb les receptes que vau fer. I recordeu la baixada ràpel del campanar?
Encara patim! També vam descobrir curiositats dels municipis de cadascú! I el
més espectacular: finalment ens vam graduar a l'acadèmia de detectius! I a tot
plegat cal sumar-hi carnaval i aniversari…!
Ara fa un mes que tornem a fer esplai en viu i directe i no hem perdut el temps:
han tornat les gimcanes pel centre! Per commemorar el 8M vam descobrir les
biografies de grans dones que la història ha esborrat. També hem fet un joc de la
bandera i hem treballat la memòria. I tot plegat amb grups bombolla, gel hidroalcohòlic i termòmetres. Què, ganes de 3r trimestre? Bona Pasqua, fins aviat!
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Grans
Graaaans!!!
Com bé sabeu aquest trimestre no ens hem pogut veure fins a gairebé el final i
tot i això déu-n'hi-do les activitats que hem fet!
Hem passat per moments de reflexió i introspecció personal, hem participat en
les superactivitats de carnaval i aniversari, hem fet unes jornades esportives a
les pistes que ens ho hem passat d'allò més bé, jocs variats per desconnectar
una mica i moltes coses més!
Sabem que això de fer GEP de forma no presencial és més complicat, per això
tenim moltíssimes ganes de seguir fent GEP de forma presencial per així poder
seguir veient-nos cada setmana!
Ens esperen moltíssimes sorpreses i cosetes noves aquest 3r trimestre, així
que gaudiu de les vacances de Setmana Santa que en res ens tornem a veure!

Una abraçada de part dels i les vostres monis de GRANS
Astrid, Lluc, Vinyet, Francesc, Laia i Abel.
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Joves 1!
Ja s’ha acabat el segon trimestre. Ha estat ben bé un tancar i obrir d’ulls
oi? Doncs sí, sí… tot i que només hem pogut fer esplai de manera presencial dos dies, no hem deixat de fer coses ni un moment. Ara podrem
dir que tenim un màster en l’aplicació de Runkeeper i que no hem parat
de fer esport pel Penedès. També vam fer fer el súper divertit i amb gran
participació MasterGep: està clar que fem els millors berenars del món
(hehe).
Un dels highlights que de ben segur tots i totes ens enduem d’aquest segon trimestre és l’activitat que vam fer pel 8M: encartellada de cartells de
“Sabies que”, amb dades de conscienciació sobre el per què celebrem el
dia de la dona treballadora, i la súper pancarta que vau fer cooperativament. La façana de Can Trabal fa goig!
Aquest 3r trimestre HO PETAREM!
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Ei Joves II!
Que ja ho tenim a tocar! Que ja la tenim aquí! La vostra penúltima pàgina dedicada a valtros com a joves de l’esplai! Per fi, tanquem aquest segon trimestre que
pràcticament no ens hem pogut ni veure presencialment, ja que per les mesures,
si al lleure som dels darrers, als grups de joves encara ens ha tocat esperar una
mica més. Però aquí estem i sobretot hi esteu, al peu del canó.
Però no us preocupeu, que encara que no ho sembli, ens queden uns quants dissabtes més per a poder-nos trobar, compartir una bona estona i seguir donant
guerra, créixer i aprendre. Així doncs, acabem el trimestre amb més ganes que
mai de començar ja el tercer, perquè ens podrem seguir veient presencialment, i
esperem que carregueu bé les piles ara per Setmana Santa, que tot anirà rodat i
ja veureu com en res estem de campaments.

Gràcies a totes i tots per les ganes i motivació que poseu dissabte rere dissabte,
malgrat les circumstàncies. No us fallarem i allà hi serem!
#EvitarLoInevitable
Una fortissima abraçada dels vostres estimats i desitjats monis i mones de J2!
Adrià, Foix, Aina, Valls i Martí
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CARNAVAL
Hola a tothom!!!
Aquest any al GEP ens hem hagut de reinventar per poder seguir celebrant el carnaval de forma segura, i quina manera de fer-ho!!! Entre tots i
totes hem fet un vídeo la mar de xulo ballant disfressats de colors, després
d’haver resolt un joc de pistes seguint QR’s per tota la vila! Els monitors i
monitores estem supercontents del resultat! Si encara no has vist el vídeo
el pots trobar al grup de famílies del teu grup.
Esperem poder celebrar el carnaval amb més normalitat de cara a l’any
vinent!
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ANIVERSARI
Aquest any el GEP ha fet 37 anys!
I, tot i que la situació no sigui fàcil, no podíem deixar de celebrar una data
tan especial per l’esplai com aquesta. Per això, cada grup vau anar a un
barri diferent de Vilafranca, on vau haver de superar el GEPCatching per
poder aconseguir el regal d’enguany: un espectacular BOCA’N ROLL DEL
GEP!
A més, la comissió aniversari va preparar un vídeo molt especial en motiu
del 37è. Si encara no l’heu vist, el teniu disponible al canal de Youtube del
GEP Vilafranca! No us el podeu perdre!
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Ei famílies geperes,
Doncs aquí seguim, un altre trimestre més al sac i
malgrat que ens hem trobat que les restriccions no
ens ho ha posat gaire fàcil, la Comissió PiM, també
ens hem reinventat per la no presencialitat, ho hem
tirat endavant i ho hem petat molt fortament! I és
que si es tenen ganes i voluntat, les coses segueixen rutllant malgrat les dificultats.
Els actes estrella que hem pogut gaudir aquest segon trimestre són els del concurs virtual de truites
del Dijous Gras, on vam tenir una altíssima participació per part dels infants i les famílies, on totes les
truites estaven boníssimes, però el podi només va
ser per a tres.

I després, un dels actes més esperats com cada any i que no podia faltar, ens vam organitzar
i gràcies també al ex-monitor Martí Roig, vam
muntar la virtu-cata de vins per a celebrar el
37è aniversari de l'esplai.
Esperem que totes i tots ho gaudíssiu
moltíssim. La comissió, vol aprofitar per
agrair a totes i tots els participants dels
actes, que malgrat les dificultats, van
ser-hi.
Salutacions de les mares, pares, monis i
mones de la ComiPiM!

11

Us recordem, a més a més de totes
aquestes dates, que la comissió de
pares i mares no és una comissió
tancada, i que si hi ha algú que ens
vol ajudar a organitzar totes aquestes activitats (o alguna) pot fer-nosho saber que l'acollirem encantats!
Fins aviat:)

Que passa maneteeeees!
Aquest trimestre, des de manteniment, hem començat a escalfar motors!
I què millor que fer-ho netejant i arreglant la taulada per tal de no tenir goteres
dins el nostre estimat esplai.
La cosa però no s’acaba aquí, estem pensant i preparant projectes per poder-nos
ajuntar tota la comissió, amb pares i mares inclosos, i fer una gran jornada de
manteniment amb el seu típic esmorzar entre d’altres hehe
Estem molt motivades i esperem que tot el que pensem es pugui dur a terme i aixi
anar mantenint l’esplai entre totes.
Aupa manteniment!

12

COMISSIÓ DE FE
Aquests mesos ens hem trobat en uns dissabtes d’esplai complicats, i
com no podia ser d’altre manera, aquest trimestre tampoc ha estat gens fàcil per
la comissió de fe. Per sort, gràcies als monitors i monitores de l’esplai, junt amb
els infants i joves, vam poder gaudir d’una estona de pregària i reflexió a través
del vídeo que us vam preparar (que està penjat al Youtube!) i vam tenir una estona de pensament al voltant de la vida, l’esplai, la societat… Ens seguim encomanant a la Mare de Déu de l’Alegria, patrona dels esplais, perquè aviat sortim d’aquesta pandèmia i poguem retornar a la normalitat tan enyorada en colònies,
campaments i tardes de lleure.

Mentrestant, i ja que encetem la Setmana Santa, us proposem un guió
d’activitats senzilles i fàcils de fer, per celebrar els dies Sants a casa en família o
en companyia dels qui més estimeu. Us recomanem que llegiu abans l’evangeli
d’aquell dia per poder entendre el que celebrem.
Diumenge de rams: El sentit de la celebració és la benedicció, la lloança a Jesús i la joia. L’actitud en la que ens podem centrar és que la benedicció
significa dir i voler bé a l’altre, reconèixer les bondats i ‘llums’ dels altres.
Us proposem que penseu entre 5 i 10 persones amb les que estimeu molt. Podeu
agafar un postit o un full petitó per cada persona, i escriure-hi en una banda el seu
nom (tot decorant-lo amb gomets, dibuixos i molts colors!) i a l’altra banda una o
més característiques bones d’aquesta persona. Quan la veiem, li podem regalar.
Dijous sant: El sentit de la celebració és l’amor fraternal, el servei als
altres, l’eucaristia i la comunió de tots i totes en el Senyor i el record i la memòria
viva de Jesús. L’actitud en la que ens podem centrar és la de valorar el sentir-nos
germans amb els familiars, amics i tota la humanitat, sentir-nos servidors els uns
dels altres ens fa més forts. Servir ens identifica com a cristians, pensar en el bé
comú.
Us proposem que prepareu un dinar diferent amb tota la família, que us ajudeu
entre tots i totes i que per postres, pregunteu a tots els membres de la família si
necessiten ajuda en alguna cosa, si us diuen que sí, els heu d’ajudar sense cap
condició. (És un repte difícil!)

Divendres sant: El sentit de la celebració és conèixer el significat del
dolor i de la mort. Entendre la coherència de Jesús fins al final, una víctima, com
tants, de les injustícies socials, de la mentalitat tancada al servei dels poders que
no estan al servei del poble. L’actitud en la que ens podem centrar és la solidaritat
amb el dolor, la malaltia, la mort d’algú estimat, les persones vulnerables que
pateixen gana, malalties, guerres a tants racons del món, amb tots els qui pateixen.
Us proposem que decoreu una espelma amb gomets, fils de colors, dibuixos… i la
tingueu encesa tot el dia en un espai de la casa on ningú pugui prendre mal. Al
costat hi podeu posar una fotografia d’alguna situació que voleu que millori, o
d’algú que està malalt i voleu que es posi bo, serà una manera de resar i reflexionar entorn del patiment.
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Vetlla Pasqual- Dia de Pasqua El sentit de la celebració és la Paqua; el
pas de la mort a la vida, el pas de déu en la nostre vida diària, comunitat cristiana
i societat, es celebra festa, la renovació de la persona, el ressorgiment de la primavera, en nosaltres i en tota la humanitat. L’actitud en la que ens podem centrar
és la celebració festiva de la vida, la gratitud pel que som, tenim, vivim, fem i sentim i de tot el que hem rebut de la natura i de les altres persones que ens envolten.
Us proposem que durant tot el dia, agraïu a les persones del vostre entorn tot el que facin; gràcies per somriure, gràcies per obrir-me la porta, gràcies
per fer-me l’esmorzar, gràcies per dirme bon dia, gràcies per estar amb mi,
gràcies per estimar-me… La persona de la vostra família que agraeixi més coses
durant al llarg del dia, tindrà un privilegi abans d’anar a dormir; podrà escollir la
cançó que vulgui i tots l’haureu de ballar, nosaltres us recomaneu que en balleu
una altra de més a més: Jarabe de Palo, Eso que tu me das.
BONA PASQUA!

Bones arxivistes!

Aquest trimestre comi arxiu no hem parat! Hem ordenat documents que teníem
pendents, hem tret espirals de les llibretes i dossiers, i hem reorganitzat la biblioteca, vaja, que no hem parat fins a tenir-ho tot a punt, net i ordenat!
Després d’aquest trimestre que no ens hem pogut veure gaire per causa de les
normatives de la COVID-19, per fi ens hem pogut posar a la feina. Així doncs, ens
hem posat a tot gas aquest final del 2n trimestre 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 errors i virtuts.
Sempre estem disposats i disposades a seguir inventariant i resoldre qualsevol
dubte. Per això mateix, des de la comissió us convidem sempre que vulgueu a
veure tots els cartells i altres documents que conservem a l’arxiu del GEP Vilafranca. Tanmateix, si esteu interessats/es en conèixer el projecte de l'AGEPV,
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 una bona Setmana Santa, recarregueu piles que
d’aquí ben poc tornem!!
Sira Sadurní, Laia Blanch, Pau Cantos, Quim Marcé, Guillem Codorniu, Laia Lecegui, Martí Codorniu, Alba Esteve, Marina Soriano.
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NOM: Ester Junyent
Mar o muntanya? Estiu o hivern? Nutella o nocilla?
Muntanya i estiu! Mmhh… la crema de cacau que és més
barata!
Si ara poguessis agafar un vol d’avió a on t’agradaria
anar?
Aniria a Alaska perquè hi ha unes rutes i uns paisatges
extraordinaris!
Què és el que més t’ha agradat de tornar a la presencialitat?
Crec que la nostra tasca educativa té més sentit en la
presencialitat, ja que online és molt difícil treballar les
dinàmiques de grup.

Quin és el teu dia d’esplai especial preferit?
El dia de l’aniversari perque tant infants com famílies i monitors i monitores podem
participar en l’esplai!
Sabries dir tres coses positives que t’hagi aportat l’esplai?
M’ha aportat creixement personal, empatia i paciència!

NOM: Laia Montserrat
Mar o muntanya? Estiu o hivern? Nutella o nocilla?
Muntanya, estiu i les dues! Nocilla i Nutella!
Si ara poguessis agafar un vol d’avió a on t’agradaria
anar?
A Nova Zelanda! Sempre hi he volgut anar i espero poder
fer-ho aviat!
Què és el que més t’ha agradat de tornar a la presencialitat?
Tornar a tenir contacte amb els infants i crear de nou aquesta petita família que
formem entre tots i totes!
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Quin és el teu dia d’esplai especial preferit?
Nadal! Considero que aporta un toc de màgia a l’esplai!
Sabries dir tres coses positives que t’hagi aportat l’esplai?
Productivitat, autoconeixement i optimisme, entre moltes altres!

NOM: Carlota Castellano
Mar o muntanya? Estiu o hivern? Nutella o nocilla?
Muntanya sense dubte, però si em portes al mar no em
queixaré!
No ho tinc clar. Els dos tenen la seva part bona, però si
m’he de quedar amb un, l’estiu.
Sóc al·lèrgica a les dues!
Si ara poguessis agafar un vol d’avió a on t’agradaria anar?
A l’Àfrica, no sé el lloc exacte, però allà.

Què és el que més t’ha agradat de tornar a la presencialitat?
Recuperar el que és realment formar part d’un esplai.
Veure els infants, i poder transmetre’ns emocions, sentiments...
Quin és el teu dia d’esplai especial preferit?
El dia d’ANIVERSARI DEL GEP. L’hora d’esplai és més llarga, fem activitats conjuntes, hi ha espai per les famílies, fem un concurs de pastissos, coneixem a infants/joves i monitors/es nous...
Sabries dir tres coses positives que t’hagi aportat l’esplai?
Uff... N’aporta tantes...
Persones increïbles, créixer com a persona i, aprendre dels infants i joves com
ells/es de nosaltres.
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•
Ex-londinenca i experta en la llengua anglesa i, d’aquí
molt poc, de l’italiana.
•
Rebel, combativa i amant del moviment i la cultura popular. I del postureig.
•
No li calen micros perquè, cada cop que parla, la senten des de St. Sadurní.

•
Mai el trobaràs despentinat, ja que és presumit de mena.
•
Sovint el trobareu cantant temes de la seva ídola, la Bad
Gyal.
•
Estudiant i amant del turisme, sobretot si el fa a les Illes
Canàries.

•
Queda molt poc perquè es converteixi en la mestra més
estimada de Vilafranca.
•
Viu tan a prop del Gep que, per no fer tard, surt de casa
a l’hora que hi ha d’arribar.
•
Al pot petit hi ha la bona confitura.

•
Futura enginyera forestal i exiliada a Lleida durant els
dies laborals.
•
Nova incorporació a l’equip de monis ja que l’any passat
vivia a Romania.
•
Apassionada de l’esquí, l’slackline i les plantes.
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- Anem al doner?
- Kebab, no tinc un durum.!!!!
- T’agrada la pintura ?
- Home, més de dos pots
m’embafen …
- Doctor, doctor… Amb diarrea em
puc banyar ?
- Home, si és abundant …
- Què li diu un quadrat a un altre?
- Amic, això no m’acaba de quadrar
- A la propera onada tancaran els supermercats i no es podrá anar a comprar,
haurem de sortir a caçar.
- Caram! I on es cacen les croquetes?
- Per què la meva germana es diu Atena?
- Perquè la vam concebre a la capital grega.
- Gràcies pare.
- De res Quarantena
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A vegades el que una persona necesita és tan sols una petita peça...
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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 millor que un estiu a Penyafort! Color de la sort: vermell

TAURE (ABR 20-MAIG 20)
Tornar a la presencialitat t’ha donat més energia! Gaudeix dels bons moments i
recolza’t amb les teves amistats i persones que volen el bé per tu!
Color de la sort: marró

BESSONS (MAIG 21-JUNY 20)
Últimament tens molts canvis a la teva vida, la majoria positius! Relaxa’t i gaudeixlos! 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 adversitats 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 dels altres, agafa aire i descansa! Fes allò que
t’agrada per desconnectar de la rutina! Fes esport, vés a l’esplai i confia en tu!
Color de la sort: blau

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 campaments? 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
fluides i sense tants problemes! Adapta’t, escolta i aprèn dels que t’envolten, sobretot 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
10 d’Abril

1 de Maig

Inici del 3r trimestre

Sortida de PMNNMMA

8/9 de Maig
Sortida Conjunta

15/16 de Maig

22 de Maig

Troca Jove

Sant Pau

19 de Juny

1r Torn: 17-26 Juliol

Final de curs

2n Torn: 26-4 agost
3r Torn: 4-15 agost
Camp: per a determinar

25

26

MINIS
Clàudia Gabarró
Ariadna Martínez
Pau Cantos
Muntsa Plans
Maria Guzman

633551491
685599031
626716496
689629785
620501515

GEPIS
Rut Torrens
Èric Martrínez
Quim Marcé
Berta Marcó
Judit Giralt

692187738
691400799
662609007
638517707
689807968

PETITS
Clara Miró
Biel Esteve
Arnau Olivella
Carlota Castellano
Marina Soriano
Queralt Giralt
Núria Zafra

672108021
652696321
619617581
667487952
665615443
691021001
683151490
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669586696
633930858
628475185
691225886
639172061
633168448

JOVES I
Nil Solà
Roger Gusi
Maria Senabre
Anna Marcé
Laia Blanch

673757651
680785974
655300429
677507471
605006929

JOVES II
Foix Giralt
Adrià Roig
Aina Soler
Martí Codorniu
Gerard Valls

691831817
649591956
633499883
659345470
608603910

ANIMADORA DE LA FE

MITJANS
Laia Montserrat
Kam Cisa
Martí Morató
Alba Esteve
Sira Sadurní
Ester Junyent
Griselda Masdeu

GRANS
Astrid García
Abel Cruces
Francesc Ceballos
Lluc Sadurní
Laia Lecegui
Vinyet Lleixà

637609384
630254603
600545556
645076212
657518625
606622534
619772146

Mariona Gusi

608493747

