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Castors
i
Llúdrigues

Nadia Huerga (cap de branca)
2 anys com a monitora
Va néxer el…

5 de maig de 1997

1r - 2n: C/Ll

Estudiant d’ Educació Social
Càrrec a l’agrupament:

Farmaciola

Per a mi el cau és... és tenir ganes de més. El cau m’ha
aportat molt i m’agadaria donar el meu jo als altres, que el cau els faci
ser millors persones i els ajudi com a mi. És part de la seva vida i
felicitat, però que sobretot és una “via d’escape” dels problemes.
Un record, no puc escollir cap record en concret del cau, ja que
porto des dels 8 anys i no em podria quedar amb un sol record perquè
tots han estat meravellosos. Hem quedo amb els campaments, els jocs
de 24 hores, els riures, les embrutades, les excursions, els paisatges,
les abraçades, les converses… amb tot això i molt més.
Altres interessos: m’agrada dormir, escoltar música a totes
hores, la festa amb els amics, la natura, el cinema...

Josep Saura (Secretari)
4 anys com a monitor
Va néxer el… 24 de gener de 1995

1r - 2n: Llops i daines
3r: ràngers i guies
4t: Castors i llúdrigues

Estudiant d’ Educació Social
Càrrec a l’agrupament: Coord. Funcional

Per a mi el cau és… un estil de vida, una manera de viure en
base a uns valors que et marquen com a persona i com a escolta, el
cau es allò que m'ha portat moments d'extrema felicitat i també
moments difícils! T'ajuda a créixer i a entendre el món i reflexionar
sobre aquest!
Un record, tinc centenars de records que em quedaran a la
memòria, però el primer dia de cau que vaig fer com a monitor el
recordaré tota la vida, va ser molt especial i màgic per mi!
Altres interessos: M'agrada caminar per la muntanya, viatjar i
veure noves cultures, però per sobre de tot m'agrada l'esport, tota la
vida n'he practicat (en un passat Waterpolo i handbol i actualment
Rugbi) i ho faré sempre que el cos m'ho permeti

Fran Laliga (Economista)
4 anys com a monitor
Va néxer el…

5 d’agost de 1993

1r: Llops i daines
2n: Pioners i Caravel·les
3r: Ràngers i guies
4t: Castors i llúdrigues

Ha estudiat Fisioteràpia
Càrrec a l’agrupament:

Economista

Per a mi el cau és… un viatge vital interior i exterior
que comporta una manera diferent de viure la realitat que
ens envolta.
Un record, la sensació única i màgica de pujar per
primera vegada una muntanya de més de 3.000 metres, el
Taillon.
Altres interessos: a la vida m’agrada descobrir
constantment coses que em facin gaudir del meu dia a dia;
ja sigui un bon llibre, un repte laboral interessant o una paret
d’escalada desconeguda.

Roger Marcos (Farmaciola)
1r any com a monitor
Va néxer el…

1r: Castors i llúdrigues

18 de desembre de 1997

Estudiant de C.A.F.E.
Càrrec a l’agrupament:

Secretari

Per a mi el cau és... un lloc on es mostren els meus
sentiments, on puc ser jo mateix, on queden reflectits els meus
pensaments i idees, i sobretot, un se’m accepta tal i com sóc.
Un record, de petit a castors a les excursions quan
cantàvem tots junts l’himne dels pirates amb el foulard nou i un
mocador negre, la gent que ens veia deuria flipar!
Altres interessos: M’agrada anar al Camp Nou a animar
el Barça, jugar al futbol, anar a la muntanya, l’esquí nòrdic. Algún
dia m’agradaria poder viatjar a veure la final de la Champions a
Wembley quan la jugui el Barça, i fer tota la Lapònia esquiant.

Maria Castillo (Material)
2 anys com a monitora
Va néxer el…

1r: Llops i daines
2n: Castors i llúdrigues

1 de juliol de 1997

Estudiant de Belles Arts
Càrrec a l’agrupament:

Secretaria

Per a mi el cau és... l'escola de la vida un lloc on
aprens de tot pero sobretot a ser lliure.
Un record, guardo un especial carinyo als meus primers
campaments com a Daina.
Altres interessos: M'encanta dibuixar, pintar i tot el que
impliqui crear coses noves i expressar-se mitjançant l'art.
M'argrada observar, riure, caminar per la muntanya, escoltar
històries, conèixer gent, llegir, somiar i viure experiències
diferents. Ment i cor inquiet.

Llops
i
Daines

Marc Lorente (Cap de branca)
2 anys com a monitor
Va néxer el…

4 d’agost de 1997

Estudiant d’ Enginyeria de les Telecomunicacions
Càrrec a l’agrupament:

Material general

Per a mi el cau és… un estil de vida en el qual avui puc donar a
conèixer als chavals el que jo vaig viure durant els meus anys com a nen
al cau.
Un record, quan estava a segon de ràngers i guíes, a l’excursió de 3
dies de campaments, que el Carrera es va llençar a un llac del Pirineu
amb roba cridant el lema de la branca y després no tenia roba de
recanvi.
Altres interessos: veure pel·licules, jugar a videojocs i al futbol y
sobretot quedar amb els meus amics

Alex Carrera (Secretari)
1r any com a monitor
Va néxer el…

1r: Llops i daines

5 de gener de 1997

Estudiant de CAS

per accedir a un grau superior d’informàtica,
disseny 3d o producció audiovisual.
Càrrec a l’agrupament:

Material fungible

Per a mi el cau és... una forma de vida, un lloc on hi vas per
passar-ho bé, fer moltes amistats i aprendre uns valors que no
s’aprenen a altres llocs. Anar al cau et fa reflexionar i canviar les coses
cap a millor.
Un record, Doncs un record bastant gracios va ser a la ruta
d'euskadi. M'enrecordo de les frases i el cabreig que vaig pillar quan vam
tenir que anar pel famos cami de zarzas, que ens vem fer pols les
cames plenes de talls.
Altres interessos: m’agrada molt la música, estar amb amics
de confiança, l’esport, jugar a jocs de taula/ps4, anar a concerts i les
competicions de rap, principalment!

Roser Hernàndez (Economia)
6 anys com a monitora
Va néxer el…

3 d’abril de 1993

Ha estudiat Infermedia
Càrrec a l’agrupament:

1r - 2n: ràngers i guies
3r - 4t: castors i llúdrigues
5è: ràngers i guies
6è: llops i daines

Consergeria

Per a mi el cau és... sobretot molt riure i
molta diversió.
Un record, recordo el petonet de bona nit dels
monitors i monitores als campaments d’estiu quan era
llúdriga.
Altres interessos: tocar la guitarra, ioga,
reikidoka, llegir un llibre a la muntanya, prendre el sol.
M’agrada el color lila. Sóc infermera, m’agrada cuidar.

Xènia Puig (Farmaciola)
2 anys com a monitora
Va néxer el…

1r: castors i llúdrigues
2n: LLOPS I DAINES

6 de setembre de 1997

Estudiant d’Educació Infantil
Càrrec a l’agrupament:

Material fungible

Per a mi el cau és… una forma de vida on aprens
uns valors per viure.
Un record, la ruta de la Porta del Cel a tercer de
pioners.
Altres interessos: m’agrada llegir, veure pel·lícules,
anar a la muntanya...

Aleix Mercadal (Material i fotografia)
6 anys com a monitor
Va néxer el…

1r - 3r: pioners i caravel·les
4t - 6è: llops i daines

25 de maig de 1993

Ha estudiat Educació Primària i ara estudia violí al
conservatori del Liceu.
Càrrec a l’agrupament:

Relació local i insígnies.

Per a mi el cau és… un espai per desconnectar de la feina de
la setmana jugant amb els nens i monitors.
Un record, la Flamboree de fa dos anys, durant la celebració, es
parlava del temps i com l’aprofitem i va haver un moment en el que
“dissimuladament” vaig intentar posar una planta en un test sense que
es veiés massa però es va acabar veient tot…
Altres interessos: estar amb els amics prenent alguna cosa
tranquil·lament, tocar el violí i dormir.

Ràngers
i
Guies

Irene Miró Delgado (Cap de branca)
3r any com a monitora
Va néxer el…

22 d’abril de 1996

1r: Llops i daines
2n - 3R: RÀNGERS I GUIES

Estudiant de Turisme
Càrrec a l’agrupament:

Material fungible

Sergi Laliga Gibert (Secretari)
2n any com a monitor

1r - 2n: ràngers i guies

Va néxer el…

11 d’abril de 1997

Estudiant de Periodisme i Ciències Polítiques.
Càrrec a l’agrupament:

Material general

Per a mi el cau és... part de la meva vida, un estil que he
adoptat al llarg dels anys i que ha contribuït en la meva manera de ser.
És quelcom més que 4 hores de la tarda d’un dissabte i les excursions,
és tot allò que aprenem dels companys i amics, i tot allò que vivim i ens
fa crèixer.
Un record, el meu primer any de castors, quan érem una camada
de 42 castors i llúdrigues i ens passàvem el dia fent l’animalot, jugant i
gaudint de la nostra innocència.
Altres interessos: l’esport, la música, el cau i el bon menjar en
un dia que tinc molta gana.

Pablo Lopez González (Economista)
1r any com a monitor
1r: Ràngers i Guies
Va néxer el…

24 d’octubre de 1997

Estudiant de Veterinària
Càrrec a l’agrupament:

Farmaciola

Per a mi el cau és... un ambient de molt “buen rollo”
on reflexionar, aprendre, conèixer grans persones, viure
experiències inolvidables, viure aventures i connectar amb una
part de tu més natural, autèntica i lliure.
Un record, al final dels meus últims campaments d'estiu, al
meu 2n any de ràngers, em va fer molta pena que s'acabés i
fent l'hora dels adéus em vaig posar a plorar. M'enrecordo que
el Sergi estava al meu costat.
Altres interessos: M’agrada pintar, dibuixar, estar amb
la família, fer escapades amb els amics i tocar la guitarra.

Joan Mateo Soria (Material i Fotografia)
6è any com a monitor

Va néxer el…

1r - 2n: Castors i llúdrigues
3r - 4t: Pioners i Caravel·les
5è: Ròvers
6È: Ràngers i Guies

27 de setembre de 1993

Càrrec a l’agrupament:

Material general.

Per a mi el cau és… un motor de canvi i compromís social a
través de grans experiències.
Un record, cada cercle del progrés. És molt emocionant veure com
creixen i maduren els escoltes.
Altres interessos: m’agrada el cinema i sóc un lector fanàtic de
la literatura rural de la Dinastia Xing. M’interessa el món dels mitjans de
comunicació i defenso el país i la cultura.

Daniel Tejerina (Secretari)
2n any com a monitor
Va néxer el…

1r: Llops i daines
2n: Ràngers i Guies

28 d’agost de 1997

Estudiant
Càrrec a l’agrupament:

Material general

Per a mi el cau és… l'espai per descobrirte a tu
mateix i tot el que t'envolta.
Un record, el de messi.
Altres interessos: M'agrada visitar i entrendre altres
cultures, la música i disfrutar les petites coses de la vida
amb familia i amics.

Pioners
i
Caravel·les

Mercè Hernàndez Sucarrats (Cap de branca)
3r any com a monitora 1r: Llops i daines
2n - 3r: Pioners i Caravel·les

Va néxer el…

17 d’agost de 1996

Estudiant de Dret
Càrrec a l’agrupament:

Coord. Pedagògica

Per a mi el cau és… una forma de vida on he aprés uns
valors per a la vida quotidiana que ara transmeto.
Un record, el primer 3.000 que vaig fer sent 15 pioners, molts
del meu klan perquè va ser un moment d’autosuperació i ens vam
ajudar molts. Fer la Pica d’Estats va ser molt emocionant.
Altres interessos: m’agrada anar a la muntanya, estar
tranquil·la, passar temps amb els amics, tocar la guitarra.

Sergio Marco Salas (Secretari)
3r any com a monitor
1r - 2n: Ràngers i Guies
3r: Pioners i Caravel·les

Va néxer el…

25 de gener de 1996

Estudiant de Genètica
Càrrec a l’agrupament:

Prats i Cases

Per a mi el cau és… es com una forma de vida, uns
valors, una manera d’ensenyar i de viure a la vegada. Són
experiències i el fet d’aprendre a través d’experiències en molts
sentits.
Un record, la última inundació del campament quan vaig
veure molts nens feliços cantant.
Altres interessos: m’agrada viatjar, la ciència, la música….

Roger Massana Ventura (Economista)
5è any com a monitor
Va néxer el…

3 de maig de 1993

Estudiant de Cuina.
Càrrec a l’agrupament:

1r - 2n: Llops i daines
3r: Ràngers i Guies
4t - 5è: Pioners i Caravel·les

Relació local i insígnies

Per a mi el cau és... Un lloc de desconnexió on gaudir
de cada moment, créixer com a persona, conviure, ensenyar,
aprendre i ser feliç.
Un record, l'ascens al Pedraforca sense una gota d'aigua
(Saldes 2005)
Altres interessos: El bon menjar, el senderisme,
l'alpinisme, els rius, els cims, Catalunya, l'edició audiovisual, el
disseny gràfic, el japonès, Mazoni, Oques Grasses, els bolets, els
linxs, els bols tibetans, pokémon, Murakami, la gratitud i l'esperança.

Teresa Saura Montserrat (Farmaciola)
2n any com a monitora
1r: Llops i daines
Va néxer el…

24 de setembre de 1997

Estudiant d’ Infermeria.
Càrrec a l’agrupament:

2n: Pioners i Caravel·les

Economista

Per a mi el cau és... un lloc de creixement personal,
una eina per a que els infants tinguin uns valors i una vida més
estable i intentar veure el món d’una manera per voler-lo deixar
millor.
Un record, la inundació a una excursió de llops i daines l’any
passat. Va començar a pedregar i vam haver de buidar les
tendes i posar els nens resguardats. La sensació que vaig
sentir de protecció cap als infants no la podré oblidar mai.
Altres interessos: m’encanta la música, tocar els
instruments, cantar i ballar; també m’agrada ajudar la gent, això
es relaciona totalment amb el que estudio, estudio infermeria
perquè se així ajudaré a moltíssima gent.

Lídia Fernández Collado (Material i fotografia)
3r any com a monitora
Va néxer el…

1r - 2n: Castors i llúdrigues
3r: Pioners i Caravel·les

16 de setembre de 1996

Estudiant d’ Antropologia Social i Cultural, i de Comunicació i Indústries Culturals.
Càrrec a l’agrupament: Xarxes Socials
Per a mi el cau és... un espai per aprendre a
descobrir, ja no només l’espai que ens envolta sinó també a
nosaltres mateixes.
Un record, la meva primera excursió al cau. Era daina de
primer any i vaig passar tot el cap de setmana a Núria gaudint
moltíssim a la natura i fent amics, vaig veure molt clar que el
cau m’agradava i m’hi quedaria per bastant temps, de moment
així ha estat!
Altres interessos: viatjar i anar a la muntanya, fer
moltíssimes fotos i estar sempre fent coses. També m’agrada
mirar pel·lícules i passar temps amb la meva gent.

Ròvers

Aitor López González
6è any com a monitor
Va néxer el…

9 d’agost de 1993

Estudiant de Medicina
Càrrec a l’agrupament:

1r - 2n: Castors i llúdrigues
3r: Llops i Daines
4t - 5è: Pioners i Caravel·les
6è: Ròvers

Consergeria

Per a mi el cau és... un espai idoni per créixer com a
persona. Durant la meva vida ha estat una gran part del meu
creixement. És el lloc d’alguns dels millors moments de la vida.
Un record, el meu últim dia a pios, després de la Vetlla de la
Insígnia, em vaig quedar sol a la plaça del campament i vaig
seure. Recordo emocionar-me moltíssim recordant tots aquells
moments que havia tingut la sort de viure al cau. I fins avui ;)
Altres interessos: Ser feliç. Viatjar i ballar. Escriure,
impulsar projectes… Treballar amb infants i joves. No aturar-se.
Contemplar la vida i la natura. Perdre’m a la muntanya… No
parar d’aprendre.

Sergio Sierra Ibáñez
6è any com a monitor
Va néxer el… 30 de juny de 1993

1r - 2n: Ràngers i Guies
3r: Pioners i Caravel·les
4t: Ròvers
5è: Castors i Llúdrigues
6è: Ròvers

Estudiant d’Enginyeria de les Telecomunicacions
Càrrec a l’agrupament:

l

Material general

Per a mi el cau és... guachi pistachi.
Un record, la meva primera ruta a la branca de Pioners i Caravel·les.
Altres interessos: els cotxes, l’handbol, l’enginyeria de les
telecomunicacions, el cau...

Ròvers

Meritxell Ricart Pressas
6è any com a monitora
Va néixer el…

11 d’agost de 1993

1r: Castors i Llúdrigues
2n: Llops i Daines
3r: Ràngers i Guies
4t: Piones i Caravel·les
5è - 6è: Ròvers

Ha estudiat Criminologia, ara estudia Anatomia Patològica i Citodiagnosi.
Càrrec a l’agrupament: Fotografia
Per a mi el cau és… un lloc on seguir creixent i aprenent de
tots, nens/es, monitors/es, i famílies. Un lloc on ser nena altre cop i
desconnectar del dia a dia. Un lloc per donar el millor de mi.
Un record, quan era monitora a la branca de pios i vam fer una
nit al cole un “Tu cara me suena”, els monitors vam tenir actuacions
variades d’Spice Girls i One Direction entre d’altres… i després va
tocar el torn dels xavals. No serem grans estrelles però el que vam
riure aquella nit no ens ho treu ningú.
Altres interessos: m’agrada llegir i em torna boja escoltar
música. El misteri, el terror, jugar a bàsquet, quedar amb la gent que
estimo i, òbviament, el cau. Treballar quan toca, estudiar molt i
passar-m’ho genial quan puc. Estimar el que faig!

Joan Mateo Soria
6è any com a monitor

Va néxer el…

1r - 2n: Castors i llúdrigues
3r - 4t: Pioners i Caravel·les
5è: Ròvers
6È: Ràngers i Guies

27 de setembre de 1993

Càrrec a l’agrupament:

Material general.

Per a mi el cau és… un motor de canvi i compromís social
a través de grans experiències.
Un record, cada cercle del progrés. És molt emocionant veure
com creixen i maduren els escoltes.
Altres interessos: m’agrada el cinema i sóc un lector
fanàtic de la literatura rural de la Dinastia Xing. M’interessa el món
dels mitjans de comunicació i defenso el país i la cultura.

