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Des del MIV volem denunciar les agressions verbals que hi ha hagut per twit-
ter al llarg d’aquestes setmanes. La llibertat d’expressió no ha de traspassar 
els límits de la violència, de gènere en aquest cas. Deixar perpetuar aquestes 

accions alimenta la violència de gènere. 
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PROPOSTES PEL RRI 

Els monis i les mones estem 
modificant el Reglament de 
Règim Intern de l’esplai! Si 
voleu saber-ne més, o voleu 
deixar-nos alguna proposta, hi 
esteu més que convidats/es! 
Només ens ho heu de dir! 

 

 

 

 

 

SORTIDA PARES I MARES 

Rebreu tota la info. més 
endavant, però us informem 
que la sortida de Pares i 
Mares serà el cap de setmana 
del 30 al 31 de gener!  

 

 

 

 

SANT RAIMON 

El dissabte 23 de gener els 
esplais i el cau de la vila 
organitzem activitats pels 
infants i joves per celebrar les 
festes de St. Raimon, és a dir, 
NO HI HA MIV, però els i les 
monis serem  a partir de les 
17:00h a la Plaça Jaume I 
(activitats per a infants fins a 
sisè de primària) i a la Plaça 
de la Vila (activitats per  joves 
a partir de 1r d’ESO).  (També 
recordar-vos que el dia de St. 
Raimon, no fem de 
responsables dels infants, 
només dinamitzem les 
activitats).  

Us hi esperem amb moltes 
ganes!!!   
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    H0 PETEM!! 

 

GALICIA       ANDALUCIA    ITALIA          PORTUGAL                                                      
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Voleu conèixer la història del gripau Badoc...??  

El gripau Badoc estava distret mirant una mosca. No es va adonar que la princesa 
MuaMuà s’acostava a la bassa. De sobte, la princesa el va petonejar: volia esbrinar si el 
gripau era un príncep encantat, com als contes. Després del petó, no va passar res 
especial. En Badoc continuava sent un gripau. Quan la MuaMuà va veure que no es 
convertia en príncep, es va desanimar. Però, per a en Badoc, aquell petó va ser màgic. Va 
somriure com un babau i va dir: 
–Rok-ets la rok-princesa més rok-maca del rok-món! 
M’he rok-enamorat! 
–Eeecs, si ets un gripau! Jo vull un príncep! –va fer la 
MuaMuà.  
I va marxar corrents deixant en Badoc ben trist. El 
gripau va mirar el seu reflex a l’aigua i va sospirar –Rok-
voldria ser un rok-príncep i no un rok-gripau... En 
Badoc no es podia treure la princesa del cap. Fins i tot li 
va fer una cançó d’amor i va inventar un ball. 
Els habitants de la bassa seguien els seus assajos amb 
interès. Taral·lejaven i movien les potetes al ritme de la 
música. Però en Badoc no se n’adonava: només podia 
pensar que la MuaMuà no l’estimava. 

En Badoc va assajar i assajar fins que, un dia, el ball va quedar perfecte. Llavors va sentir 
un fort aplaudiment. 
Estranyat, en Badoc va parar atenció al seu voltant. 
Tots els habitants de la bassa el miraven! Els gripaus i les granotes el felicitaven pel seu 
moviment de cuixes. 
En Badoc va començar a cantar i ballar. Tothom a la bassa va cantar i ballar seguint el seu 
ritme! Ben content, en Badoc va dir:  
–Qui vol rok-ser un rok-príncep quan és el rok-rei de la rok-bassa? 

I de la MuaMuà, què se’n va fer? Ella continua buscant el seu príncep, però sovint 
s’arriba d’amagat fins a la bassa d’en Badoc: no es perd mai cap rok-concert! 

La història del Gripau Badoc
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Avui a aquesta secció volem fer una mica de pedagogia per la salut del medi 
ambient. Sabeu com influeix la quantitat de carn que mengeu al canvi climàtic? A 
The MIV Times us en donem unes pinzellades! 

  

Per començar, com us dèiem, la dieta i 
el clima estan directament relacionats ja 
que PRODUIR ELS ALIMENTS... 

...fa que gastem el 
70% de l’aigua 
d’ús humà... MÉS 
QUE DUTXANT-
NOS CADA DIA! 

... és la principal 
causa de 

desforestació 

i també provoca 
una pèrdua de 
biodiversitat. 
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 1 KG DE CARN 

 

1KG DE PATATES 

LITRES D’AIGUA 

15.000 litres 290 litres 

GRAMS DE Co2 

 
30g 0,5g 

SUPERFÍCIE 
NECESSÀRIA PER 
PRODUIR 

5m2 0,6m2 

Però hi ha uns aliments que contaminen més que altres... 

Si reduïm el consum de carn i aliments 
envasats i augmentem el consum de 
vegetals i productes de proximitat, 

podrem REDUIR A LA MEITAT LES 
EMISSIONS PROCEDENTS DE LA 

NOSTRA DIETA. 
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GENER FEBRER MARÇ

16 23 30-31 6 13 20 27 5 12

Primer dia Pel·li Sorpresa! Taller Dia en blanc Sortida amb 
tendes! Últim dia

1r dia Joc de Rol Tots som totes Sortida d’un 
dia Sorpresa! Berenar 

sorpresa! Últim dia

Pitxi Activitat de 
gènere

Sortida de dos 
dies Mastercheff Activitat Sortida de dos 

dies Teatre

Valorem i 
calandaritzem

(Decidim 
terrenys)

Sortida d'un 
dia (anem a 

caminar)
Sorpresa! Últim dia
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Sufragistas
Vam aprofitar el dissabte sense MIV i una colla de monis vam anar a 
veure la pel·lícula Sufragistas, una pel·lícula  que explica el temps del 
voltant de la demanda del vot femení. En aquesta història sobre els 
primers moviments feministes, la protagonista és una jove de classe 
obrera que des que era una nena havia treballat a bugaderies, la jove 
coneix el moviment sufragista i s’uneix a la lluita per aconseguir la 
igualtat. 
Ja no la fan a Vilafranca, però us convidem a anar-la a veure!

L’estaquirot i el viatge cap enlloc
L’Estaquirot i el viatge cap enlloc és un espectacle familiar que 
combina la dansa, la música i el gest.  La proposta escènica 
vol seduir a petits i grans a través d’un mosaic de paisatges i 
ritmes que configuren un viatge màgic, poètic i visual.  Com-
panyia Gestacions.
Diumenge 17 de gener a les 12 del migdia a Cal Bolet. 5€.

Babar. Totes les històries
Babar. Totes les històries» és un recopilatori meravellós que aplega 
per primer cop en un sol volum totes les aventures de Babar: un 
dels personatges més populars de la història de literatura infantil, 
que encara continua captivant a generacions senceres de petits 
lectors (i no tan petits).
De Jean de Brunhoff, publica Blackie books. 

Atles d’aventures
Explora els mapes dels sets continents amb centenars d’activitats i rep-
tes perquè els aventurers de qualsevol edat en gaudiu sense moure-us 
de casa. Aquest llibre et farà viure aventures inoblidables, als llocs més 
remots del planeta, juntament amb les descobertes més increïbles: sa-
luda els pingüins de l’Antàrtida, balla a ritme de samba al Brasil o pas-
seja en góndola per Venècia. Acompanya dos joves aventurers en un 
viatge a més de 30 països. A cada pàgina aprendràs centenars de coses 
i descobriràs mil i una curiositats.
De Lucy Letherland, publica Flamboyant. 
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ESCAPISME!!
Les monitores i el monitor de MIV4 i la Laia Pé que ha vingut a passar les vacances de 
Nadal a casona us volem explicar la nostra experiència al món de l’escapisme! 
Havíem sentit que existia una casa on et tancaven en una habitació i havies d’aconseguir 
sortir-ne tot resolent uns enigmes i ens cridava l’atenció així que el cap de setmana pas-
sat, tot aprofitant que no hi havia MIV (hehe) ens vam decidir a provar-ho.
Vam trobar-nos dissabte de bon matí i vam anar a una casa on ens va rebre una senyora 
mooolt gran que ens va demanar que trobéssim un llibre de pocions que havia fet una 
avantpassada seva per poder fer fora uns esperits que no aconseguia convèncer perquè 
marxessin. Així que dit i fet, les cinc vam entrar per resoldre aquell misteri. Vam estar gai-
rebé una hora, ens van sobrar cinc minutillos, buscant pistes i resolent enigmes mentre 
se’ns anava fent fosc i cada cop teníem més pressa!! Va ser una experiència d’allò més 
motivadora, vam haver de comunicar-nos i ajuntar energies i atenció per poder resoldre 
en grup els problemes que aquella casa ens plantejava!
Vam aconseguir sortir amb el llibre de les pocions de la família i ens ho vam passar la 
mar de bé! Taaaant bé que aquest dilluns vam anar a robar un diamant a una altra sala 
d’escapisme!!
Ara ens hem tornat una mica frikis i ja estem buscant data i sala per poder tornar a sentir 
l’emoció del temps tirant-se sobre nostre per aconseguir sortir!! 
Així que us convidem a provar l’experiència de les sales d’escapisme, ja veureu que són 
molt divertides i us fan treure el petit detectiu Conan que tothom porta a dintre! Molts 
ànims i esperem que tingueu sort en els vostres reptes!!
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Adrià Nicolàs 

Mar o muntanya? Muntanya, sempre! 

Dalt o baix? A dalt. 

A peu o en bici? Ufff... en bici... depèn 
d’on vagis. 

Carmanyola o entrepà? Carmanyola, of 
course *riure malvat* sóc un pijo si.... 

Gep o escoltes? La rata del MIV. 

Nit o dia? Uffff..... nit. 

Una mania? El paper de vàter sempre 
ha de caure cap endavant. 

Una paraula? Apostoflat. 

Un llibre? Qualsevol de Juego de 
Tronos... Canción de hielo y fuego. 

 Un somni? Poder volar. 

Personatge de ficció? Aaaaaaaaaaah! El 
Doraemon! Sempre! És el millor! 

Un color? El groc ataronjat.... O el 
turquesa que és un nom més divertit. 

Una cançó? Alguna de Las Migas. 

Un lloc per viatjar? La natura......... que 
filosòfic. 

Cola cao o Nesquik? Cola cao! Cola cao! 
Cola cao! I sense grumolls! 

Dolç o salat? Salat! Jamón.... Jabugo! 

Per beure? *pausa llarga* Aigua. 

Ariadna Suàrez 

Mar o muntanya? Muntanya. 

Dalt o baix? Dalt. 

A peu o en bici? En bici! En bici de toa 
la life! 

Carmanyola o entrepà? Carmanyola. 

Gep o escoltes? MMMIIIIIV! 

Nit o dia? Nit. 

Una mania? Una mania? És que clar... 
uuuh... ufff.... No ho sé, és que no tinc... 

Una paraula? Una paraula de que? Però 
què és això? *silenci etern* Estrella. 

Un llibre? El lector de Julio Verne 
d’Almudena Grande. 

 Un somni? Volar! Volar molt i molt 
amunt! Per veure les estrelles. 

Personatge de ficció? Inuyasha! 
Sempre, sempre! 

Un color? El lila. 

Una cançó? *riu* Aah... de Calle 13... 
Muerte en Hawaii de Calle 13. 

Un lloc per viatjar? Nicaragua. 

Cola cao o Nesquik? Res perquè no 
m’agrada la xocolata. 

Dolç o salat? Salat. 

Per beure? Nesteeeeeeea! 
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03/10/15, 15:43 - casa
Acabo de dinar, deixo els plats bruts a la pica. Encara tinc 2 minuts per anar al lavabo, 
agafo les claus per marxar, poso la mà al pany i el mateix fred d’aquest em torna a una 
realitat dura mentre els dits rellisquen pel metall deixant marques d’escalfor de les 
mans... el primer dia sense miv.

10/10/15, 16:35 - casa
Sóc a l’ordinador fent feina, de cop m’envaeix una sensació estranya, com si em des-
cuidés alguna cosa, com si fes tard a alguna cita de la qual m’he oblidat, però de cop 
recordo que no és això... 

17/10/15, 17:12 - Pl. Jaume I
Vaig a pas ràpid com de costum (ja que de costum faig tard, així que sempre toca anar 
a pas ràpid...), he quedat fa 10 minuts al bar mundialment conegut, “Bilwi”, estic 
travessant la plaça de Jaume I quan de cop sento “soroll de nens”, un concepte que 
qualsevol monitor entendrà molt bé. Em giro i veig un grup del gep fent activitats al 
Palau Baltà... per un moment havia afluixat el pas, el recupero al mateix temps que 
recupero les conviccions... ho has fet bé, ja tocava...

31/10/15, no recordo l’hora però era més aviat fosc - Parellada
He quedat amb el meu grup (és curiós, però no puc dir “el meu antic grup”) que els 
ajudaria amb el tema de la castanyada. 
Unes hores després estic marxant amb olor de murri a tota la roba, algunes pintades de 
taker al braç i una escalfor interior que em fa anar arremangat pel carrer tot i fer estona 
que no sóc al costat de la barbacoa. Estic satisfet, les coses bones no canvien i aquests 
bons moments ara seran el regal i el descobriment d’altres persones, jo els porto molt 
endins i res ho pot canviar. El MIV és una manera de fer, no és ni un espai físic ni un 
moment concret, són anys aprenent al costat de persones excepcionals i tots aquests 
records i aprenentatges mai t’abandonaran perquè ara, ets tu, com a persona, com a 
conjunt de vivències que conformen una personalitat lliure i independent que ha pogut 
abandonar el niu sense morir en l’intent.

Una abraçada al meu grup, us trobo a faltar ganàpies!

PD: Veig que en les altres aportacions a aquest apartat la 
gent sol parlar del que fa ara fora del MIV i aquestes coses, 
jo me n’he anat una mica per les branques, així que faig 
spam, si voleu veure que faig, us deixo la meva web.
http://marccupozz.wix.com/marcfoto

Marc Cuscó Pozzan
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Jugarem amb l’aigua i l’oli i aconseguirem fer que un peixet de cartró es mogui!!!
Necessitarem: una cartolina o cartró prim de mida de 6x12 cm, un llapis i un regle, tiso-
res, una palangana plena d’aigua i oli.
Muntatge: Retalla un peix de les mides de la cartolina seguint la figura que hi ha aquí 
sota. Sobretot, recorda que en canal del mig et quedi ben recte i el forat del centre ben 
definit!

Procediment: Vigilant molt (!) posa el peix horitzontal sobre l’aigua de manera que 
aquest floti, un cop vegis que flota i que no s’enfonsa (alerta que si s’enfonsa hauràs de 
tornar a començar) posa una gota d’oli al forat que hauràs fet al centre del peix.
Què ha passat?? I si hi vas afegint gotes??
Com que l’oli tendeix a expandir-se per l’aigua surt directament pel canal i impulsa el 
peix cap a endavant! No et sembla increïble que l’oli serveixi per fer moure un objecte 
per sobre l’aigua?!
Què coi ha passat????: Alguns objectes poden flotar sobre l’aigua encara que siguin més 
densos que aquesta, l’acer o el peix que hem construït en poden ser exemples. Quan hi 
afegim oli, com que és ments dens que l’aigua flota i s’estén sobre aquesta. L’oli està 
tancat dintre el forat que hem fet al peix, com que s’escapa cap a fora pel canal serveix 
d’impuls a raig per moure el peix per l’aigua.
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INGREDIENTS: 4 carxofes, alguns daus de pernil, un parell d’ous, sal, pebre, julivert, oli, una dent d’all i 
molta gana!

1. Retira les meves fulles més exteriors, les més brutes, ja que mai me les rento, i talla’m també la tija 
que la tinc molt dura.

2. Talla’m a quarts, podràs apreciar el meu bell cor interior, i posa’ls en un bol amb aigua i un rajolinet de 
llimona (així no se m’oxidarà el cor). 

3. Posa aigua en una olla i un polsim de tsal i a tota castanya al foc. Quan comenci a bullir tira-hi els 
meus quarts ja preparats. Només quan bulli, que així les bombolletes em faran un bon massatge. Hauré 
d’estar a l’olla uns 10 minuts aproximadament. Després m’hauràs de treure i escorre’m.

4. En una altra olla bull-hi els ous durant 10 minuts també. En aquests no cal que li surtin bombolles, 
que sinó es trencaran. (Els ous són uns finolis, no com nosaltres les carxofes). Després treu-los i pèla’ls 
vigilant de no cremar-te. 

5. En una paella tira-hi un rajolí d’oli i daura-hi una dent d’all ben picadet. Quan acabi afegeix-hi els 
dauets de pernil i freixeix-los durant uns minuts. Finalment posa-hi també els ous durs talladets a 
trossets.

6. I per últim, i no per això menys important, tira’m també a la paella. Es tracta que ho facis amb cura i 
no em facis mal, que tinc la tija una mica adolorida. 

7. Ja pots rectificar de sal i pebre al teu gust i si t’agrada adorna-ho amb una mica de julivert.

8. Que t’aprofiti! Ja veuràs que bona que estic!

Ara és el meu temps i per aquest motiu us 

deixo una recepta perquè descobriu que 

bona que puc arribar a ser.
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A veure si reseguint els punts per ordre numèric 
podeu endevinar què s’hi amaga!!! 
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Hola mivxafarderes i mivxafarders!!

En aquesta edició us portem el drapets més bruts del 2016. I per on començar? Doncs us podem 
dir que els monitors i monitores vam rebre els millors regals de l’amic invisible just tancar el 
trimestre passat. I és que el nivell és tal que vam arribar a veure una rèplica molt realista d’una 
nimbus 2000 de Harry Potter per jugar a Quiddich!! Ara només ens en falten unes 20 més per 
poder fer un torneig.

Però el regal més gran va arribar just al començar el nou any, amb una nova incorporació (de 
veritat) a l’equip de monis. Esperem que no sigui tant fantasma com l’anterior. És la monitora 
de MIV1 Elena! Benvinguda a la família! Segur que ho farà d’alló més bé. I ho farà tant bé que 
s’incorporarà al càrrec de Material, ja que és ideal.

També fer èmfasi en un sopar anual que fem totes les monitores i monitors del MIV i afiliats 
varis (ex monis, amigues i amics, parelles...). Sí, ho heu llegit bé, ex monis, totes aquelles per-
sones que diuen estar tant contentes sense la tasca pesadíssima que comporta estar a l’esplai 
van venir i van disfrutar de la millor companyia  durant una nit especial.

I és que arran d’aquest magnífic sopar ha resorgit l’amor i el “roce”. Esperem que gràcies a 
aquest “roce” es faci el carinyo. Perquè com molt bé diuen el dinosaures del MIV “el roce hace 
el cariño”1. 

I és que per nadal l’excés dels àpats farà que molts infants no puguin venir aquest primer dissa-
bte, i és que els polvorons i els torrons passen factura. I no només infants, sinó també la infanta, 
que per molt que vulgui esperem que no pugui venir al MIV. Perquè qui la fa, la paga2.

Ens veiem durant aquest segon trimestre amb l’energia de l’esplai! Uooooo! 

1. Expressió utilitzada en el camp semàntic del romanticisme quan una persona frega molt fortament l’espatlla (o una 
altra part del cos) a una altra persona i sorgeix per art de màgia, no el mag de l’Aladí, sinó el carinyo.
2. Frase feta molt popular en el camp dels artesans i artesanes que fan molta artesania i la paguen amb els dinerons 
de les seves butxaques. Per tant, qui ho fa és qui ho paga (encara que pugui semblar al revés en alguns casos).


