
 

 

CANGURET 
HOLA!! 

Som la Gemma, la Maria, la Lia i l’Ariadna  i  us volem oferir el nostre 
servei com a CANGURS, ja sigui per un moment puntual (alguna nit que 
tingueu un sopar, una festa...)  o de cara a l’estiu si voleu que us portem 
i/o  tornem  els fills/es al casal...  

Tenim entre 16 i 17 anys, vivim aquí al poble i  som responsables.  

 Per qualsevol cosa, dubte o alguna informació més aquí us deixem uns 
números de contacte: 

644246551 o  619315734 

També us deixem un correu: mariabertranfont@gmail.com 

MOLTES  GRÀCIES!  
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