






















PRUN
Edat: 10 anys
Afició: És el forçut i 
l’esportista del grup. Menja 
fruites a totes hores.
Fruita preferida: Li agrada la 
pruna perquè li tonifica els 
músculs.
Representa l’eix de l’esport.
Secret: té pànic a les aranyes.

NÈCTAR
Edat: 7 anys (és la germana del
Peck).
Afició: està preocupada pel 
medi ambient i el vol protegir.
Fruita preferida: la nectarina, 
perquè l’ajuda a estar 
contenta.
Representa l’eix de la 
sostenibilitat.
Secret: no li agrada fer 
excursions.

CHER
Edat: 13 anys
Afició: li agraden la música i la 
moda i canvia d’estil amb cada 
canvi de temporada.
Fruita preferida: la cirera, 
perquè marca l’inici de la 
primavera.
Representa l’eix de 
l’estacionalitat
Secret: no sap cantar en anglès.

IDRISS
Edat: 11 anys
Afició: és un cuiner expert, 
sempre prova nous plats i 
s’estima més els que porten 
fruita.
Fruita preferida: la pera, 
perquè és la que té més aigua i 
al país dels seus pares és un 
recurs escàs.
Representa l’eix de la cuina.
Secret: sempre se li esclafen 
els ous ferrats.

COCO
Edat: 12 anys.
Afició: és una apassionada 
dels ordinadors i de tot el que 
sigui tecnològic.
Fruita preferida: li agraden els 
albercocs perquè li milloren la 
visió i sap que la fruita li 
desenvolupa el cervell.
Representa l’eix de la 
modernitat.
Secret: juga fatal als vídeojocs.

PECK
Edat: 13 anys.
Afició: va sempre amb el 
monopatí i li agrada 
col·leccionar noms i varietats 
de fruites.
Fruita preferida: el préssec,
perquè l’ajuda a ser 
superguapo i a cuidar la seva 
pell.
Representa l’eix de la 
innovació.
Secret: li agrada la Coco.

GALA
Edat: 10 anys
Afició: de gran vol ser 
metgessa i busca remeis per 
millorar la salut dels que 
l’envolten.
Fruita preferida: la poma, 
perquè és la fruita més 
saludable i ajuda a tenir un cor 
fort.
Representa l’eix de la salut.
Secret: té un diari on cada dia
escriu les coses que li han 
passat.
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