
Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 1a posició a la classificació general
amb 17 victories en 20 partides jugades  

i un total de 9312 punts

MestreIsaac

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 2a posició a la classificació general
amb 15 victories en 19 partides jugades  

i un total de 8298 punts

albertcapdevila

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 3a posició a la classificació general
amb 12 victories en 18 partides jugades  

i un total de 8365 punts

roger.casbosch

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 4a posició a la classificació general
amb 13 victories en 18 partides jugades  

i un total de 7870 punts

Bufafort

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 5a posició a la classificació general
amb 12 victories en 16 partides jugades  

i un total de 7501 punts

marta_rovira_pons

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 6a posició a la classificació general
amb 10 victories en 17 partides jugades  

i un total de 6755 punts

admolins

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 7a posició a la classificació general
amb 10 victories en 16 partides jugades  

i un total de 6690 punts

ccqqyy

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 8a posició a la classificació general
amb 11 victories en 18 partides jugades  

i un total de 6878 punts

jmartisoto

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 9a posició a la classificació general
amb 10 victories en 15 partides jugades  

i un total de 6412 punts

eduma13

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 10a posició a la classificació general
amb 12 victories en 16 partides jugades  

i un total de 7583 punts

micses

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 11a posició a la classificació general
amb 13 victories en 18 partides jugades  

i un total de 8185 punts

Dol.gol.7

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 12a posició a la classificació general
amb 9 victories en 18 partides jugades  

i un total de 7292 punts

Karakkia

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 13a posició a la classificació general
amb 10 victories en 17 partides jugades  

i un total de 7047 punts

Joanmayor

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 14a posició a la classificació general
amb 8 victories en 17 partides jugades  

i un total de 6650 punts

xalbons

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 15a posició a la classificació general
amb 8 victories en 16 partides jugades  

i un total de 5761 punts

dbadiap

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 16a posició a la classificació general
amb 6 victories en 15 partides jugades  

i un total de 5432 punts

Floreta

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 17a posició a la classificació general
amb 11 victories en 17 partides jugades  

i un total de 6549 punts

miquel

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 18a posició a la classificació general
amb 11 victories en 18 partides jugades  

i un total de 7307 punts

Montbosch

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 19a posició a la classificació general
amb 11 victories en 19 partides jugades  

i un total de 7701 punts

AVS13

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 20a posició a la classificació general
amb 11 victories en 19 partides jugades  

i un total de 6885 punts

nanipala

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 21a posició a la classificació general
amb 12 victories en 18 partides jugades  

i un total de 7667 punts

xela1970

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 22a posició a la classificació general
amb 8 victories en 17 partides jugades  

i un total de 7079 punts

carlescastillo

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 23a posició a la classificació general
amb 8,5 victories en 18 partides jugades  

i un total de 6565 punts

Davidguerrero

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 24a posició a la classificació general
amb 8 victories en 15 partides jugades  

i un total de 5438 punts

gvilaseca

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 25a posició a la classificació general
amb 12 victories en 19 partides jugades  

i un total de 7672 punts

Moisesref

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 26a posició a la classificació general
amb 9 victories en 20 partides jugades  

i un total de 7711 punts

montse778

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 27a posició a la classificació general
amb 6 victories en 17 partides jugades  

i un total de 5995 punts

karloslh

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 28a posició a la classificació general
amb 8 victories en 19 partides jugades  

i un total de 7016 punts

jjj666

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 29a posició a la classificació general
amb 8 victories en 16 partides jugades  

i un total de 5974 punts

druadain

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 30a posició a la classificació general
amb 5 victories en 15 partides jugades  

i un total de 5004 punts

tereros

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 31a posició a la classificació general
amb 5 victories en 14 partides jugades  

i un total de 3911 punts

nupillo

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 32a posició a la classificació general
amb 4 victories en 11 partides jugades  

i un total de 4499 punts

marcballus

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 33a posició a la classificació general
amb 8 victories en 15 partides jugades  

i un total de 5800 punts

accid

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 34a posició a la classificació general
amb 6 victories en 15 partides jugades  

i un total de 5419 punts

nausicaestel

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 35a posició a la classificació general
amb 8 victories en 17 partides jugades  

i un total de 6255 punts

carlaijo

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 36a posició a la classificació general
amb 3 victories en 15 partides jugades  

i un total de 4541 punts

cobravenom

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 37a posició a la classificació general
amb 4 victories en 12 partides jugades  

i un total de 4295 punts

SandraJQ

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 38a posició a la classificació general
amb 6 victories en 14 partides jugades  

i un total de 4954 punts

fgelabert

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 39a posició a la classificació general
amb 3 victories en 15 partides jugades  

i un total de 4036 punts

pep.marba

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 40a posició a la classificació general
amb 4 victories en 17 partides jugades  

i un total de 5462 punts

gina.corcoll

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 41a posició a la classificació general
amb 3,5 victories en 15 partides jugades  

i un total de 4450 punts

gferreresp

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 42a posició a la classificació general
amb 2 victories en 13 partides jugades  

i un total de 3795 punts

Srjaaj.69

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 43a posició a la classificació general
amb 3 victories en 9 partides jugades  

i un total de 2777 punts

Nullnuit

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 44a posició a la classificació general
amb 2 victories en 8 partides jugades  

i un total de 2319 punts

Intrepi

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 45a posició a la classificació general
amb 3 victories en 9 partides jugades  

i un total de 3077 punts

Martaespona

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 46a posició a la classificació general
amb 0 victories en 8 partides jugades  

i un total de 1848 punts

jordi.zarzi.96

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 47a posició a la classificació general
amb 1 victories en 9 partides jugades  

i un total de 2536 punts

Eleneixon

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei



Mots i Més a Molins Club de Scrabble
concedeix aquest DIPLOMA a

                                                                                                                                        

 

per la seva participació al

Assolint la 48a posició a la classificació general
amb 0 victories en 9 partides jugades  

i un total de 2609 punts

quinnom

2n campionat d’Aparaulats de Molins de Rei


