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CARLESCARLESCARLES
Hola Em dic Carles, tinc 18
anys i sempre estic rient.

No parlaré dꞌestudis perquè
són avorrits, i prefereixo
anar amb el patinet i fer
piruetes. Mꞌagrada molt
caminar i banyar-me als

rius.

BIELBIELBIEL
Holiiis! Jo sóc el Biel, i ara

ja fa tres anys que vaig
deixar de ser Bessi per a
ser monitor. Les meves

coses preferides de la vida
son portar buff, les

crispetes, aprendre, portar
collaret, llegir, les olives,
pensar i venir a lꞌesplai :)



CLÀUDIACLÀUDIACLÀUDIA
Holiiiss!! Jo sóc la Claudia,

que ja porto…. 4 ANYS COM
A MONII Ja he tornat de

Mèxic, i estudio Relacions
Internacionals. Mꞌagrada
molt la música, lꞌolor de la

gespa després de la pluja i el
Boix!!

CÈLIACÈLIACÈLIA
Holaaa! Sóc la Cèlia i després

de 12 anys sent infant de
lꞌesplai començo una nova
etapa com a moni. Estudio

antropologia social i cultural
a la UB i jugo a volei. També
mꞌagrada molt escalar i anar

a la muntanya.



DARKODARKODARKO
Holaaa holaaa jo sóc el Darko,
començaré el meu vuitè any a

lꞌesplai, segon com a monitora.
Tinc 19 anys i estudio enginyeria
informàtica a lꞋUPC. Tinc moltes

ganes de començar el curs i poder
riure i aprendre amb el meu grup!

Mꞌagrada la muntanya i els
animals en general la natura…

Vinga que en res segur que ens ho
passarem dꞌallò més bé <3

DANIDANIDANI
Hola! Jo sóc el Dani i aquest

serà el meu 3r any com a
moni. Estudio Periodisme a
la UAB i sóc entrenador de
futbol sala. Mꞌagrada molt

llegir, xerrar i fugir cap a la
muntanya quan tinc

lꞌoportunitat. Ah, i fer
bromes, l’humor com a

bandera!



LAIALAIALAIA
Holaaa jo sóc la Laia, tinc 18

anys i tot i que porto molts anys
venint de colònies i

campaments aquest serà el meu
primer any com a moni. Estudio

Bioquímica a la Universitat de
Barcelona i mꞌagrada molt

ballar, viatjar i estar en contacte
amb la natura. Tinc moltes

ganes de començar aquest curs
a lꞌesplai i conèixeus a tots i

totes!

JOANJOANJOAN
Yeyy jo sóc el Joan, porto uns
quants anys a lꞌesplai i aquest

any començo com a moni.
Estic estudiant cinema i

fotografia. Mꞌagrada molt
patinar, la muntanya i

escoltar música al meu balcó.



MARINAMARINAMARINA
Hellooo! Jo sóc la Marina i aquest

any he fet 19 anys. Aquest és el meu
segon any com a monitora i el

cinquè al Boix, que començo amb
moltes ganes! La meva passió és

lꞌeducació i per això estudio
educació infantil i primària i dono

classes dꞌanglès extraescolar.
També mꞌagrada molt ballar, riure

i estar amb la família i els amics
sempre que puc😊

MARIAMARIAMARIA
Eei!! Jo sóc la Maria i aquest

serà el meu segon any de
moni al Boix! Estudio

enginyeria industrial a la
UPC i mꞌagrada molt

escoltar música, passejar,
estar a la natura i conèixer

noves cultures.  Estic segura
que serà un any molt guai!!!

:)



MARTINAMARTINAMARTINA
Holaaa jo sóc la Martina i tinc

21 anys. Aquest any serà el meu
tercer any com a monitora.

Mꞌagrada molt llegir i sempre
vaig ben carregada amb la

motxilla plena de llibres, amunt
i avall, sempre enfeinada, una
mica com una formiga. També

mꞌagrada molt ballar, jugar i fer
bromes.

MARIONAMARIONAMARIONA
EEii!! Jo sóc la Mariona, tinc 19 anys
i aquest serà el meu segon any com

moni. Mꞌagrada molt anar a la
muntanya i la natura en general.

També mꞌencanta la música,
sobretot tocar i cantar amb la

guitarra a lꞌesplai. Estudio
Escenografia perquè mꞌagraden

molt els espectacles i a vegades fer
una mica el pallasso ;) Tinc moltes

ganes de començar aquest curs i
passar-ho molt bé!



MERCÈMERCÈMERCÈ
holaa! jo sóc la Mercè i tinc 18 anys.

estudio educació infantil, jugo a
volei i sempre estic escoltant

música. de tant en tant, tinc la
necessitat de marxar de la ciutat i
estar en contacte amb la natura.

mꞌagrada molt el cel i el color de la
tardor. no mꞌagrada començar les

frases amb majúscules. el meu
lema de vida és: de tot se nꞌaprèn.
iiii... tinc moltes moltes ganes de

començar el nou curs:) !!!

MAXMAXMAX
Holahola!! Sóc el Max i tinc 20 anys.

Aquest serà el meu segon any de
monitor. Mꞌagrada molt menjar i en

concret mꞌencanten els dolços.
Actualment estic estudiant

Educació Social a la UB i treballo
com entrenador de futbol, ja que
mꞌapassiona. Mꞌencanta parlar i
sempre procuro passar-m’ho el

millor possible allà on vaig. Tinc
moltíssimes ganes del curs que ens

espera!!!



PAULAPAULAPAULA
Holaa! Jo sóc la Paula, què dir-vos
sobre mi? Aquest és el meu 4t any

com a monitora, el 7è a lꞋEsplai
Boix, tot i això no sé tocar la

guitarra. Mꞌagrada que
mꞌexpliquin coses curioses, pujar

algun cim de tant en tant i ric
molt fàcilment. Estudio

infermeria i jugo a volei. El meu
joc preferit és el “si fossis”, tot i
que mꞌanimo ràpid a qualsevol.

ONAONAONA
Holaaa! Sóc lꞋOna i aquest serà
el meu segon any com a moni!

Tinc 20 anys i estudio
enginyeria biomèdica.

Mꞌencanta escapar-me de
Barcelona sempre que puc,

tenir moltes coses a fer, mirar
els estels, el nesquik i riure

moolt! Tinc moltíssimes ganes
de començar aquest curs i

gaudir-lo al màxim!!



SALVASALVASALVA
Bonees, jo sóc el Salva.

Aquest ja és el meu tercer
any com a monii i ja porto

uns quants a lꞌesplai.
Mꞌagrada riure, aprendre i

mꞌencantaa cuinaar.
Espero pasar un molt bon
any i en tinc moltes ganes!

ROGERROGERROGER
Ep! Bé, aquest curs serà el meu

tercer com a monitor i el meu 15è
any a lꞌesplai. Estudio mediació

comunicativa, que per resumir-ho
direm que és llengua de signes i
integració social alhora! Quan

puguem tornar-hi, em podreu veure
vestint de lila amb els castellers del

barri o de roig i negre amb els
diables! Com cada any, tinc

moltíssimes ganes de fer excursions
i rutes i poder aprendre i créixer

amb el grup!



TUTUTUTUTUTU
Eiiiiiii em dic Oriol pero tothom

em diu Tutu, tinc 17 anys, tot i que
en breus faré els 18:D i aquest any

serà el meu 13è any a lꞌesplai i el
primer com a monitor, practico

molt esport ja que estudio un cicle
dꞌesports (jejeje) i mꞌagrada molt
sortir amb la bici i conèixer gent

nova. Tinc moltes ganes de
començar aquest curs i poder-vos

conèixer a totes i tots <3!!!!

SARASARASARA
Holuu jo sóc la Sara i tinc 20

anys! Lꞌany passat em veu acollir
tan bé que he decidit quedar-me
incordiant un any més! Estudio
Psicologia a la UAB i les meves
grans passions són dibuixar en
tota superfície possible, parlar
sobre qualsevol cosa i els jocs
moguts! Tinc moltes ganes de

conèixer el grup i aprendre
noves cosetes plegades!! :)



VÍCTORVÍCTORVÍCTOR

Holooo em dic Víctor i tinc 17 anys, pero
dꞌaquí molt poc faig els 18 :)). Aquest serà el

meu 13è any a lꞌesplai i el primer com a
monitor!! Mꞌagraden molt els animals, fer

pastissos, jugar al monopoly i l’hivern. Tinc
moltes ganes de començar aquest curs :))!!


