LÍDIA FERNÁNDEZ COLLADO
Branca

Castors i Llúdrigues

Va néixer el... 16/9/1996
Anys com a
monitora

1r-2n: C/LL’s

Càrrec
Agrupament

Fotografia

Expectatives
del curs

Fer bona feina i gaudir-la

El cau…

Després de tants anys veig que m’ha
format molt com a persona i m’agrada
tenir l’oportunitat de poder donar ara
als altres allò que vaig rebre. M’encanta
com encara ara surto del cau havent
après coses noves!

Altres
interessos

Estudio antropologia cultural i com a
aficions m’encanta fer fotografies,
viatjar, anar a la muntanya, el cinema…

SERGIO SIERRA IBÁÑEZ (TERTY)
Branca

Castors i Llúdrigues

Va néixer el... 30/6/1993
Anys com a
monitor

1r-2n: R/G’s
3r: P/C’s
4t: Ròvers
5è: C/LL’s

Càrrec
Agrupament

Material General

Expectatives
del curs

Fer una bona camada

El cau…

És guachi-pistachi

Altres
interessos

Els cotxes, l’handbol, estudiar enginyeria
de telecomunicacions…

NADIA HUERGA BEL
Branca

Castors i Llúdrigues

Va néixer el... 5/5/1997
Anys com a
monitora

1r: C/LL’s

Càrrec
Agrupament

Farmaciola

Expectatives
del curs

Que sigui genial, ple de vivències i
moments que mai oblidare, però també
espero aprendre i compartir alegries
amb la meva "gran" branca, irònic no?
que els mes petits del cau et puguin fer
passar estones tan maques i felices

El cau…

Tinc ganes de més: el cau m'ha aportat
molt i m'agradaria donar el meu jo per
als altres i que el cau els faci ser millors
persones i que es converteixi en part de
la seva vida i felicitat

Altres
interessos

Estudio educació social a la UAB,
m'agrada molt dormir i les festes

MARC LORENTE
Branca

Castors i Llúdrigues

Va néixer el... 4/4/1997
Anys com a
monitor

1r: C/LL’s

Càrrec
Agrupament

Fotografia

Expectatives
del curs

Gaudir de noves experiències i poder
inculcar els valors d'aquesta branca als
meus castors i llúdrigues igual que els
meus antics monitors van fer amb mi

El cau…

Per mi ha estat com una família que ara
en el meu primer any com a nou
monitor m'agradaria ampliar tant en
nens i nenes com en altres monitors/es
d'altres branques.

Altres
interessos

M'agrada molt el fútbol, la música
(sobretot el RAP) i el que mes m'agrada
és compartir moments amb els meus
amics.

XÈNIA PUIG CORCOY
Branca

Castors i Llúdrigues

Va néixer el... 6/9/1997
Anys com a
monitora

1r: C/LL’s

Càrrec
Agrupament

Material Fungible

Expectatives
del curs

Espero ensenyar els valors que el cau
m'ha trasmés amb el temps, seguir
donant el màxim de mi i seguir aprenent
del que el cau em pugui aportar.

El cau…

El cau per mi és un estil de vida, un lloc
on aprendre, ensenyar, un lloc màgic on
es possible crèixer com a persona.

Altres
interessos

La música i estar amb els meus amics i
família.

ALEIX MERCADAL MACÍAS
Branca

Llops i Daines

Va néixer el... 25/5/1993
Anys com a
monitor

1r-3r: P/C’s
4t-5è: LL/D’s

Càrrec
Agrupament

Economia

Expectatives
del curs

Gaudir amb els petits de l’agrupament i
amb els nous companys del kraal

El cau…

La reunió de róvers a la que vaig entrar
mentre triaven servei, va ser molt
estranya però em va encantar

Altres
interessos

Tocar el violí, fer esport, la música,
magisteri (Educació Primària)…

MARIA CASTILLO GIL
Branca

Llops i Daines

Va néixer el... 01/07/1997
Anys com a
monitora

1r: LL/D’s

Càrrec
Agrupament

Secretaria

Expectatives
del curs

Espero aprendre, innovar, seguir
creixent amb cau i viure noves
experiències, però sobretot espero
gaudir moltíssim.

El cau…

El cau per a mi és l'escola de la vida. És
un lloc on he après a viure, és felicitat,
moments únics, valors, experiències
increïbles i amor cap a la natura i els
amics

Altres
interessos

Estudio magisteri. M'apassiona la
pintura i l'art en general. També
m'agrada la muntanya i la música!

TERESA SAURA MONTSERRAT
Branca

Llops i Daines

Va néixer el... 24/09/1997
Anys com a
monitora

1r: LL/D’s

Càrrec
Agrupament

Economia

Expectatives
del curs

Espero d'aquest curs apendre molt dels
altres monitors per entendre com
funciona el cau i també apendre de tots
els nens i nenes per poder fer de
monitora durant més anys

El cau…

És molt important per a mi ja que porto
10 anys en ell i realment es un lloc on
s'ensenyen valors que son essencials per
una vida feliç i en pau.

Altres
interessos

Estudio infermeria i m'agraden molt els
esports. A més m'agrada molt la música i
cantar.

DANIEL TEJERINA (TEJES)
Branca

Llops i Daines

Va néixer el... 28/08/1997
Anys com a
monitor

1r: LL/D’s

Càrrec
Agrupament

Material General

Expectatives
del curs

Aprendre de l’experiència dels meus
nous companys de kraal i compartir
moltes experiències inoblidables

El cau…

Va més enllà del coneixement...

Altres
interessos

La música i l’esport

SERGIO MARCO SALA
Branca

Ràngers i Guies

Va néixer el... 25/1/1996
Anys com a
monitor

1r-2n: R/G’s

Càrrec
Agrupament

Economia

Expectatives
del curs

Aprendre com a monitor i aportar tot el
que pugui al cau, gaudint en tot moment

El cau…

El cau va ser una gran experiència, un
lloc on aprendre a créixer com a
persona, sempre rient i gaudint

Altres
interessos

Viatjar, tocar la guitarra, formar-me com
a genetista, fer tot de coses
constantment…

ROSER HERNÁNDEZ SUCARRATS
Branca

Ràngers i Guies

Va néixer el... 03/4/1993
Anys com a
monitora

1r-2n: R/G’s
3r-4t: C/LL’s
5è: R/G’s

Càrrec
Agrupament

Relació Local + Insígnies

Expectatives
del curs

Fer un servei al cau com a monitora,
gaudir de l’experiència i aprendre del dia
a dia. Sobretot transmetre coses als
nens i nenes i estimar-los molt.

El cau…

Recordo el petonet de bona nit dels
monitors i monitores als campaments
d’estiu quan era llúdriga. Sobretot molt
riure i molta diversió.

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.

JOSEP SAURA MONTSERRAT (PEP)
Branca

Ràngers i Guies

Va néixer el... 24/1/1995
Anys com a
monitor

1r-2n: LL/D’s
3r: R/G’s

Càrrec
Agrupament

Coordinació Pedagògica

Expectatives
del curs

Cohesionar aquest grup que l’agafo amb
ganes. Espero que sigui profitós i tant
nens/es com monitors/es gaudim
d’aquest any, tot aportant el màxim de
mi mateix

El cau…

Quan era nen el cau va ser el lloc on en
formava com a persona. Reia i aprenia
coses de la muntanya i del cau, cosa que
m’encantava i encara m’encanta a dia
d’avui

Altres
interessos

M’agrada el waterpolo i el rugby,
juntament amb anar al cinema i caminar
per la muntanya. Estudio Educació Social

IRENE MIRÓ DELGADO
Branca

Ràngers i Guies

Va néixer el... 22/04/1996
Anys com a
monitora

1r: LL/D’s
2n: R/G’s

Càrrec
Agrupament

Material Fungible

Expectatives
del curs

Gaudir al màxim de l’experiència i
aprendre molts dels companys i
companyes

El cau…

Un lloc on aprendre valors i evolucionar
com a persona. I també conèixer molta
gent genial.

Altres
interessos

Viatjar, anar a la muntanya, estudiar
turisme, fer castells…

SERGI LALIGA GIBERT
Branca

Ràngers i Guies

Va néixer el... 11/04/1997
Anys com a
monitor

1r: R/G’s

Càrrec
Agrupament

Material General

Expectatives
del curs

Ensenyar, aprendre, i el més important:
aprendre a aprendre el que els nens i
nenes em puguin ensenyar.

El cau…

Són moltissims els anys que hi sóc, i és
per això que me l'interioritzo com un
estil de vida inherent a la meva condició
de persona. El cau és el que li dónes al
llarg del temps: experiències, valors...

Altres
interessos

Estudio Periodisme i Ciències Polítiques;
m'agraden molt els esports,
especialment l'handbol; m'agrada
escriure als meus temps lliures i també
escoltar música i tocar la guitarra

ÁLVARO PÉREZ CERVERA
Branca

Pioners i Caravel·les

Va néixer el... 10/2/1994
Anys com a
monitor

1r-2n: R/G’s
3r-4t: P/C’s

Càrrec
Agrupament

Relació Local + Insígnies

Expectatives
del curs

Passar-m’ho molt bé i fer d’aquest any
un any inoblidable

El cau…

El cau per a mi era un lloc on em
divertia, feia amics i aprenia coses

Altres
interessos

Tocar el piano, escoltar música, les
matemàtiques i anar a la muntanya

ROGER MASSANA VENTURA
Branca

Pioners i Caravel·les

Va néixer el... 03/5/1993
Anys com a
monitor

1r-2n: LL/D’s
3r: R/G’s
4t: P/C’s

Càrrec
Agrupament

Coordinació Funcional

Expectatives
del curs

Crear un grup d’escoltes units i motivats

El cau…

L’ascens al Pedraforcca sense aigua ni
menjar (Saldes 2005)

Altres
interessos

Senderisme, Japó, gaudir de la natura,
cuinar…

ALEXANDRE GONZÁLEZ ALSINA (ÀLEX)
Branca

Pioners i Caravel·les

Va néixer el... 13/7/1993
Anys com a
monitor

1r: R/G’s
2n-3r: LL/D’s
4t-5è: C/LL’s
6è: P/C’s

Càrrec
Agrupament

Material General

Expectatives
del curs

Aconseguir generar i riure en un kraal
amb bon ambient igual que amb la
Unitat Tramuntana

El cau…

Del cau m’encanta desconnectar de tot i
passar-ho xu-xu-xuuuuliii

Altres
interessos

Microbiologia, els infants, els esports,
fer muntanya, l’escalada, l’esquí, el
senderisme, l’alpinisme, les pel·lícules i
estar amb els amics

MERCÈ HERNÁNDEZ SUCARRATS
Branca

Pioners i Caravel·les

Va néixer el... 17/8/1996
Anys com a
monitora

1r: LL/D’s
2n: P/C’s

Càrrec
Agrupament

Material Fungible

Expectatives
del curs

Aprendre i gaudir dels nens i nenes

El cau…

És conèixer la natura, fer amics i el que
més recordo és dels primers cims que
van ser a ruta com a caravel·la

Altres
interessos

Anar a la muntanya, tocar la guitarra,
escoltar música… Estudio Dret

ROGER CUARTIELLES SAURA (CUARTI)
Branca

Pioners i Caravel·les

Va néixer el... 25/10/1994
Anys com a
monitor

1r-2n: C/LL’s
3r-4t: P/C’s

Càrrec
Agrupament

Xarxes Socials

Expectatives
del curs

Potenciar la interioritat dels nois i noies
de la branca

El cau…

Vaig entrar al cau a pioners pensant que
era una mena de secta i em van fer una
broma per aquest motiu

Altres
interessos

Llegir, mirar pel·lícules, escoltar música,
escriure. Sóc curiós de mena. Per mi el
cau és una gran escola de la vida. Faig
periodisme i humanitats.

AITOR LÓPEZ GONZÁLEZ
Branca

Pioners i Caravel·les

Va néixer el... 9/8/1993
Anys com a
monitor

1r-2n: C/LL’s
3r: LL/D’s
4t-5è: P/C’s

Càrrec
Agrupament

Xarxes Socials

Expectatives
del curs

Passar el relleu com a monitor a les
generacions entrants. Del meu grup de
P/C’s espero que siguin motor de canvi.

El cau…

És l’espai idoni per créixer com a
persona, ha esdevingut per mi una gran
part del meu creixement. Ha estat el lloc
d’alguns dels millors moments de la vida

Altres
interessos

Viatjar i ballar. Escriure, impulsar
projectes… Estudiar Medicina. Treballar
amb infants i joves. No aturar-se.
Contemplar la vida i la natura. Perdre’m
a la muntanya…

JOAN MATEO SORIA
Branca

Ròvers

Va néixer el... 27/9/1993
Anys com a
monitor

1r-2n: C/LL’s
3r-4t: P/C’s
5è: Ròvers

Càrrec
Agrupament

Prats i Cases

Expectatives
del curs

Regalar somriures i sembrar esperança

El cau…

Un lloc de creixement personal i
espiritual

Altres
interessos

Ballar, llegir, esport, magisteri

MERITXELL RICART PRESAS
Branca

Ròvers

Va néixer el... 11/08/1993
Anys com a
monitor

1r: C/LL’s
2n: LL/D’s
3r: R/G’s
4t: P/C’s
5è: Ròvers

Càrrec
Agrupament

Secretaria

Expectatives
del curs

Ser molt feliç i passar-ho genial amb el
Clan i el Kraal. Aprendre de les noves
incorporacions i no deixar de somriure.

El cau…

M'ha donat molt més del que jo li podré
tornar. És un lloc per riure i créixer.

Altres
interessos

M'agrada la música, el terror, la lectura i
passar el temps amb els amics fent colla.

