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Hola famílies!

Com ja sabeu cada any els esplais (GEP i MIV) i el Cau de la vila hem firmat el conveni amb 
l’Ajuntament. La signatura d’aquest conveni comporta l’entrega d’una quantitat econòmica 
i la cessió del local, entre d’altres acords com organitzar activitats per la vila com Sant Rai-
mon o l’entrega de berenar i aigües durant la Festa Major dels més petits. Enguany, però, 
l’Ajuntament ha afegit un nou punt al conveni, pel qual es motiva a les entitats a formar-se 
en matèria d’inclusió de les persones amb diversitat funcional. Malgrat no acceptin aquest 
terme com nosaltres ens agradaria i designin aquestes persones amb l’expressió “persones 
amb discapacitat”.

Creiem que el terme diversitat funcional és el que s’hauria d’utilitzar, i no el que actual-
ment forma part del conveni, per no qualificar de malaltia o tret distintiu negatiu a aques-
tes persones, si no més com a una característica més. Com a educadores en i pel lleure no 
creiem que l’ús de termes com “minusvalia” o “discapacitat” sigui l’adequat per part de 
l’administració, qui hauria de vetllar per la igualtat de tots els i les ciutadanes. En considerar 
una persona “minusvàlida” o “discapacitada” se l’assenyala com a diferent de la resta de 
la societat i això ajuda a formar uns cànons de bellesa i perfecció que com a monitores no 
compartim. En aquest sentit, creiem que usant el terme “diversitat funcional” aquest inclou 
i engloba a totes les persones i no n’exclou a cap. Sent un terme, doncs, inclusiu i igualitari 
pel conjunt de la població.

Com que no estem d’acord en aquestes diferències i no creiem que hi hagi maneres de ser 
“bones, correctes o incorrectes”, ens veiem més còmodes i coherents firmant un conveni 
que no etiqueti a diferents, si no que inclogui a tothom dintre del sac de les diversitats 
funcionals.

Al moment de firmar el conveni des del MIV vam proposar aquest canvi de terme. Com a 
resposta el tècnic de Joventut ens va afirmar que ja s’havia proposat per part dels i les tèc-
niques de l’Ajuntament, però que aquest ho havia rebutjat per ser, segons elles, un terme 
actualment “poc acceptat socialment i poc concret”.

Així doncs, des de l’assemblea de monitors i monitores volem mostrar la nostra discon-
formitat respecte aquest punt del conveni d’enguany i informar-vos que, com a mostra de 
protesta i per donar-hi visibilitat, estem pendents d’enviar una carta al diari El Tres de Vuit 
amb aquests mateixos arguments.

Esperem que compartiu la nostra opinió.

Equip de redacció de l’esquitx.
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TROBADA GRANS I JOVES 

El cap de setmana del 5 i 6 de 
març, els i les joves del nostre 
esplai fan una trobada amb 
els esplais del sector 
Penedès-Garraf i Anoia! La 
trobada en principi tindrà lloc a 
Vilafranca, però encara no és 
segur. En aquesta sortida, a 
part de passar-s’ho molt bé i 
conèixer molta gent, també es 
faran formacions! Rebreu tota 
la informació més endavant. 

 

DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA 

El 8 de març és el dia 
internacional de la dona 
treballadora. És un dia 
aprofitat tradicionalment per 
reivindicar el feminisme 
denunciant el masclisme i els  

 

 

SETMANA DEL CONSUM 
RESPONSABLE 

Del 12 al 18 de març es 
celebra a Vilafranca la 
setmana del consum 
responsable, amb l’objectiu de 
donar a conèixer a la població 
els drets i deures dels 
consumidors/es així com 
fomentar l’ adquisició i millora 
d’hàbits de consum 
responsable. 

 

micromasclismes. Aquest dia 
commemora la lluita de la 
dona per la seva participació 
juntament amb l'home al camp 
del treball, i per tant del dret a 
l'independència econòmica, i 
a la societat en general. 
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Aquest xicot que totes reconeixeu és 
l’Adrià Arjona i aquest és el seu últim 
cap de setmana al MIV durant aquest 
curs. 
Se’n va d’Erasmus a Alemanya (una 
ciutat que encara no hem aconseguit 
aprendre a pronunciar…) 
Si el veieu feu-li una forta abraçada i 
desitjeu-li un molt bon viatge! 
Ens veiem a la tornada! 

Arjona, 
MIV4, i el MIV en general, 
 et trobarà molt a faltar… 
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El Grup del Mes... MIV4!
Com descriure MIV 4...? 
Doncs per dir alguna cosa així ràpid...  

És com una combinació gegant... 

Amb maneres de ser d’un món i d’un altre,  

un d’aquí i un d’allà,  

un de la dreta i l’altre de l’esquerra,  

un és MIV i l’altre és 4, 

 un és Potter i l’altre és Weasley,  

un és números i l’altre és lletres, tots som diferents,  

però a la vegada tots som iguals.  

Som com, no sé, potser com una mena de “família”, tot i que no de sang, almenys que 
jo sàpiga.  

Junts hem compartit mil i un moments, hem rigut, hem plorat, ens hem espantat, ens 
hem emocionat, etc ... 

 Cada dissabte anem cap al MIV, amb ganes de saber què farem, cada dia una cosa 
nova aprenem i durant una estona segur que riem. 

A vegades podem semblar una mica pesadets, 
però tots sabem que som uns angelets! 
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LA VIDA D’ALTRES ESPLAIS
I avui us portem a l’esquitx... l’Asdivi. L’esplai de Viladecans!

D’on sou? 
Som l’ASDIVI, ASsociació per a la integració 
de les persones amb DIscapacitat de VIlade-
cans i ens trobem dins del sector geogràfic 
del Baix Llobregat d’Esplais Catalans.
L’ASDIVI es va fundar com a entitat l’any 
1991, conseqüència de la iniciativa d’un grup 
de pares i mares amb coratge i ganes de 
lluitar pel benestar dels seus fills i filles amb 
diversitat funcional. Tot va començar a forjar-
se en un petit despatx del centre de recur-
sos de l’antiga masia Can Sellarés, cedit per 
l’Ajuntament de Viladecans. Es va contactar 
amb Cordibaix i seguint el seu assessorament 
es formà l’associació. Des d’aquell moment 
es van anar delimitant les línies de reivindica-
ció de l‘ASDIVI: celebrar festivals benèfics per 
recaptar fons, oferiment de diversos serveis 
per al poble i la creació de l’Esplai per tal de 
donar sentit al temps d’oci dels nois i noies 
i que aquests trobin el seu espai dins la so-
cietat i el seu entorn més pròxim, treballant 
perquè se’ls tingui presents, se’ls escolti i es 
produeixi una vertadera inclusió social.

Quants infants i monitores sou? 
Actualment el nostre esplai es divideix en tres 
grups: Mitjans, Joves i Adults. Aquest curs 
l’equip està format per 9 monitors i monitores 
entre fixes i en pràctiques i, per organitzar-nos 
millor, fem dos torns d’esplai, un per als Mitjans 
i un altre per als Joves i Adults. El grup de Mi-
tjans (que més aviat ja són Grans!) està format 
per sis nois i noies entre els 9 i els 16 anys i, en 
general, tenen un monitor/a-referent cadascú 
durant tot el curs. Això ens permet donar-los 
una millor atenció, sobre tot a l’hora de fer les 
activitats més difícils i que requereixen més 
atenció. Per això, tot i que acostumem a ser 
tres o quatre monitors fixes per a preparar les 
activitats d‘aquest grup, a v egades, d‘altres 
que són fixes dels grups de Joves o Adults 
també donean un cop de mà. El grup de Joves 
està format per 10 participants d’edats com-
preses entre els 20 i els 30 anys i sol tenir tres 
o quatre monitors. Els nostres Adults, que te-
nen entre 33 i 56 anys, són 9 participants i sol 
haver-hi dos o tres monitors. La distribució de 
monitors i monitores es fa més en funció del 
grau d’autonomia i necessitats de cada grup 
que per una ratio fixa. Igualment, la divisió dels 
grups de participants es fa en funció dels inte-
ressos i objectius comuns que es poden tre-
ballar en cada grup, però també fem diverses 
activitats conjuntes al llarg del curs!

Quin horari d’esplai feu?
L’horari base d’activitats pel grup de Mitjans es 
de 17 a 18:30 hores. Tot seguit, les monitores 
tenim 30 minuts per valorar aquest grup i pre-
parar l’activitat dels següents, Joves i Adults, 
que fan activitat de 19 a 20:30 hores.
Fem només 1 hora i mitja d’esplai amb cada 
grup perquè la falta de monitores ens impe-
deix allargar més aquest horari (tot i que fa uns 
anys, en que érem més monitores, fèiem un 
sol torn de dues hores!). Tot i això, conside-
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rem que tenim una bona atenció per totes les 
necessitats dels nostres infants, joves i adults i 
l’atenció individualitzada que requereixen.
Durant el curs fem diverses activitats fora de 
l‘horari base, com la celebració del dia de les 
persones amb diversitat funcional, carnaval, 
excursions de tot el dia amb els tres grups, sor-
tides i dinars amb famílies i les colònies d’estiu.
A més a més, l’associació en general ofereix 
diversos serveis fora de l’àmbit de l’esplai, com 
les activitats de piscina, dansa i ioga, espai jove 
pels més grans i ludoteca durant les tardes 
després de l’escola pels petits.

Com us organitzeu com a esplai?
L’assemblea de monitores es reuneix cada se-
tmana del mes, normalment els divendres, per 
parlar i decidir sobre temes o aspectes que in-
flueixen en la dinàmica de tot l‘esplai. Aquest és 
el màxim òrgan de decisió de l’esplai, tot i que 
a principis de cada curs decidim entre totes les 
figures de responsable/coordinació, secretariat 
i tresoreria per donar una major estabilitat i fluï-
desa a l’equip. Cada grup te el seu propi equip 
que idea, prepara i dinamitza les seves pròpies 
activitats. Els grups de Joves i Adults participen 
també de la ideació i preparació de les seves 
activitats. També formem les comissions a prin-
cipis de curs per poder treballar de forma més 
individual aspectes que necessiten una major 
atenció, com les famílies.

Com viviu el fet de ser un esplai per a 
persones amb diversitat funcional?
El fet de poder treballar en aquest àmbit et 
permet ampliar la perspectiva sobre la diver-
sitat del món, aprendre a veure capacitats on 
molta gent només veu quelcom que no es 
pot fer, entendre diferents maneres de comu-
nicació. Poder interpretar el llenguatge d’un 
somriure no té preu!
Tot i això, es fa complicat poder fer activitats 
conjuntes amb altres esplais, de vegades per 
la manca de coneixement. Postures que pren 
la societat envers aquest tema i frases que fan 
mal que siguin dites com ‘oh pobret aquest 
nen’, ‘fes callar aquesta nena, que deixi de 
fer sorolls estranys’ són una mostra de la di-
ficultat d’una inclusió real. Tenen dret a ser 
tractats com qualsevol altra persona i són 
molt capaces de fer allò que es proposin. La 
llàstima o la por no són la resposta, el conei-
xement i la comprensió de la diversitat com un 
avantatge de creixement social SÍ!

Us agradaria destacar alguna cosa més 
com a esplai?
Com hem dit anteriorment, cada desembre 
celebrem el dia de les persones amb disca-
pacitat, la nostra major festa i reivindicació a 
nivell de poble, i any rere any ens anem supe-
rant. La darrera festa va ser la més dinàmica, 
profitosa i reivindicativa dels últims temps, en 
la que més vam poder interactuar amb el pú-
blic assistent i de la que n’estem més orgu-
lloses!
 



10

Avui volem fer ressó d’un tema que malhauradament és molt poc mediàtic, però no 
per això deixa de ser important. 

Segurament haureu sentit a parlar de la vaga dels treballadors de Movistar, doncs per 
donar suport econòmic i visibilitat a aquests treballadors/es s’ha organitzat el corres-
cales.

Els treballadors de Movistar des del 14 d’abril de l’any passat estan duent a terme una 
vaga indefinida fins mai vista. Els motius d’aquesta en són varis, però els principals 
són les retallades en drets laborals i econòmiques que els treballadors i treballadores 
estan patint a causa del nou contracte que l’empresa ha implementat. És a dir, d’aquí 
tan sols dos mesos, les treballadores de movistar farà un any que estan en vaga. Estar 
en vaga implica no cobrar i, per tant, són persones que farà un any que no aporten 
ingressos a les seves llars.

Com bé us pot semblar, que no se n’hagi fet ressó és degut al poder que Movistar té 
sobre els mitjans de comunicació a tota Espanya. Per soplir aquesta manca de visibilit-
zació s’ha organitzat el correscales, iniciativa que us explicarem a continuació.

L’objectiu del correscales és donar visibilitat a la lluita i ajudar econònimcament els 
treballadors que porten tant de temps reivindicant uns fets que poques persones han 
pogut conèixer.

El correscales consisteix en una marxa 
des de Bilbao fins a Barcelona, passant 
per 80 poblacions entre les quals es 
troba Vilafranca. El recorregut com-
prèn una longitud total de 800km i ja 
s’està duent a terme des del 17 de fe-
brer i finalitzarà aquest pròxim dilluns, 
22 de febrer.
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Els atletes que participen en aquesta marxa com us podeu imaginar no són els 
mateixos perquè cap humà aguanta tot el recorregut de Bilbao a Barcelona en tan 
sols 6 dies. Per tant, s’ha organitzat a mode de cursa de relleus, de manera que a 
les ciutats i poblacions escollides es farà un relleu entre atletes.

El correscales passarà per Vila-
franca la matinada del dilluns 22 
de febrer, més concretament a les 
4:45h. Totes aquelles persones 
matineres que tingueu ganes de 
donar suport a les treballadores 
de movistar podeu anar a veure el 
relleu. Tot i així, per aquelles que 
us agradi més fer el ronso, però 
no us voleu perdre la oportunitat 
de aportar ànims als corredors i 
corredores us adjuntem un llistat 
de les poblacions properes per les 
que el correscales passarà aquests 
pròxims dies.

A més si voleu col·laborar-hi econòmicament ho podeu fer a través de la seva 
pàgina web https://ca.goteo.org/project/correscales-2016 on podreu dipositar el 
vostre granet de sorra. El dijous al vespre portàven ja un 128% del que preveien 
necessari! 

Des del MIV donem tot el nostre suport a la llui-
ta de les treballadores de Movistar i animem a 
tothom a sortir al carrer quan passi el correscales 
per la nostra vila.

Aprofitem per denunciar qualsevol retallada la-
boral que impliqui vulnerar els drets fonamen-
tals dels treballadors i treballadores.
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 Alliberament d’un rapinyaire 

El dia 21 d’11 a 1 del migdia al Camí de Pacs (prop del Balcó de les Clotes) el 
Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilafranca organitza una activitat 
guiada per mostrar el camí que fan per alliberar un animal. En aquesta activitat 
podreu conèixer la fauna del Penedès i descobrir quins rastres deixen.  

Concert Familiar: Reggae per xics 
"Pugem al Tren" 

La companyia The Penguins ofereix un 
concert de Reggae per canalla. Després 
de més de 100 concerts per tota 
Catalunya i gairebé 5.000 discos venuts, The Penguins tornen amb el segon disc 
del seu projecte Reggae Per Xics amb la mateixa filosofia de sempre: apropar la 
música jamaicana als més petits de la casa, a la vegada que recuperar temes 
populars i tradicionals de Catalunya. El faran el dia 21 a les 12 a l’Auditori i les 
entrades valen 5€. 

Solitudes. KulunkaTeatro 

La companyia KulunkaTeatro presenta Solitudes, el 
seu segon muntatge després de l’èxit amb André y 
Dorine, que també vam poder veure a Cal Bolet.  

Una història que, a través de l'humor, aprofundeix en la soledat i la 
incomunicació dels membres d’una família. El mateix equip creatiu ha posat en 
peu un nou treball de teatre de màscares que, sense una sola paraula, resulta 
d’allò més expressiu. El dia 26 a les 9 del vespre a Cal Bolet. Preu: 14 euros.  
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Tancat per reformes 

El taller Tancat per reformes d’El Globus Vermell proposa, a partir del treball 
individual, primer, i en grup, després, el disseny d’uns pavellons temporals i 
independents que acullin les diferents funcions de la Fundació Joan Miró durant 
una temporada i mentre l’edifici està sent rehabilitat. En aquest taller, tal com 
en una proposta arquitectònica habitual, els més petits treballaran amb 
conceptes abstractes que acabaran materialitzats en una proposta volumètrica, i 
també tindran l’oportunitat d’intercanviar idees que de ben segur sorprendran 
els més grans per la seva creativitat i espontaneïtat. 

A la Fundació Miró, diumenge 27 a les 11. Preu:5 euros.  

 

"L’aprenentatge de la violència" ( Dia internacional de les Dones ) 

L’escriptora i feminista Gemma Lienas serà a Vilafranca per impartir la 
conferència "L’aprenentatge de la violència", tema que ha desenvolupat a 
bastament en la seva obra.  
Després de la conferencia s’obrirà la 
paraula a tots els assistents. 
Conferència amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones, acte organitzat 
per Vilafranca en Comú. Dia 4 d’abril a dos 
quarts de 7 a l’Escorxador.  
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Adrià Arjona
Mar o muntanya? Muntanya.
Dalt o baix? Sempre baix.
A peu o en bici? Eeeeh... a peu o en 
bici... En bici pels llocs lletjos i a peu... 
pels llocs macos.
Carmanyola o entrepà? Entrepà.
Gep o escoltes? MIV.
Nit o dia? Dia.
Una mania? Escurà al màxim el iogurt.
Una paraula? Apostoflat.
Un llibre? Las legiones malditas.
 Un somni? Poder volar i controlar el 
temps... això són dos.
Personatge de ficció? Ruffy barret de 
palla.
Un color? El blau.
Una cançó? Flying free (tirant de tò-
pics jajaajjaj)
Un lloc per viatjar? Eeh.... Alemanya!
Cola cao o Nesquik? Nesquik.
Dolç o salat? Salat.
Per beure? I per beure.... mmmm... 
Cervesa.

Marina Montiel
Mar o muntanya? Mar per descomptat.
Dalt o baix? Depèn, però a baix està bé.
A peu o en bici? A peu, la bici.. la roben.
Carmanyola o entrepà? Carmanyola.
Gep o escoltes? MIV per descomptat, 
però... després Escoltes.
Nit o dia? Depèn de perquè, la nit pot ser 
profitosa, però sóc més de dia.
Una mania? Posar-me sempre la sabata 
esquerra i el paper de vàter del dret.
Una paraula? Pessigolles.
Un llibre? Ensayo sobre una ceguera.
 Un somni? Podria ser un objectiu... Que és 
ser feliç.
Personatge de ficció? No sóc gaire de per-
sonatges de ficció. 
Un color? Bfff... groc mostassa.
Una cançó? Los idiotas de Calle 13.
Un lloc per viatjar? Bfff... Perdut però amb 
bona companyia.
Cola cao o Nesquik? Nesquik!No entenc 
com a la gent li pot agradar el Cola cao.
Dolç o salat? Sóc més de dolç, però 
m’agrada molt combinar dolç i salat.
Per beure? Bff... Café amb llet amb gel.



15

Podria començar dient que deixar el MIV ha sigut fàcil, que 
s’acabava una etapa, que ara la meva vida és plena de moltes 
altres coses que no podia fer abans de deixar-ho, que ja no 
haig d’assistir a aquelles reunions llargues i feixugues i que 
no perdo caps de setmana de sortides en èpoques d’exàmens. 

Si, en part és veritat, però per altra ban-
da és una cosa que ja forma part de la meva 
vida, de la meva infància i adolescència i de 
la meva joventut. No és fàcil fer alguna cosa 
diferent quan portes tants anys disfrutant 
de tantes bones coses tots els dissabtes de 
totes les setmanes. 
 
I si, es troben a faltar infinitat de coses, 
algunes més importants com preparar les ac-
tivitats pels infants i joves pensant sempre 
com pots fer que aprenguin coses noves, que 
participin, que cooperin, que reflexionin i 
es qüestionin les coses, però sobretot que 
s’ho passin bé.  D’altres més personals com 
les tardes amb els monitors fent-la petar, 
organitzant coses o simplement passant la 
estona junts i anant a sopar tots plegats 
desprès d’un llarg dissabte d’esplai.

Deixar el MIV no és fàcil, i sempre hi ha moments en que trobes 
a faltar totes aquestes cosetes...però al cap i a la fi sempre 
em queda pensar que marxant del MIV, tot això que jo he vis-
cut, en definitiva, ho podrà viure i gaudir una altra persona 
ocupant el meu lloc, algun dels joves que l’any que ve serà 
monitor i podrà disfutar d’aquesta gran experiència.

Marc Téllez
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ExperiMIV us porta la màgia de la ciència!!  Us explicarem com fer engreixar i 
aprimar una pastanaga amb quatre cosetes! La màgia està a les vostres mans 
senyores i senyors! 
Per començar el material que necessitarem és: tres pastanagues de mida 
semblant, aigua corrent, sal de cuina, una espàtula i dos vasos de vidre 
transparent (que si no no podreu veure les pastanagues!) 

Agafarem les tres pastanagues d’una mida similar perquè així després les 
podrem comparar. En separarem una i la deixarem descansar (a aquesta no li 
farem res, serà la “pastanaga control”, per demostrar que no canvien de mida 
només prenent el solet), a la segona pastanaga la posarem en un got amb aigua 
corrent i la tercera la posarem a un got amb mooooolta molta molta sal de cuina 
i esperarem un dia com a mínim... 

Veureu que... La pastanaga 
que estava amb aigua corrent 
s’ha fet més grossa i que la 
que està amb aigua amb sal 
s’ha aprimat. 

Com ha passat això? 

Doncs s’explica per un fenomen que es diu osmosi; l’aigua pot passar a través de 
les membranes de les cèl·lules de la pastanaga i en sentit en que ho faci depèn 
de la concentració. Com que la concentració de sals és més gran a l’aigua amb sal 
que dintre la pastanaga, l’aigua de la pastanaga surt per intentar fer que les 
concentracions siguin iguals i a l’altre experiment passa just el contrari. És curiós 
oooi?  
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Avui us portem a les vostres taules la recepta de la salsa de moda d’aquesta tem-
porada! Per tots aquells i aquelles que volgueu anar repartint el vostre alè a tort i 
a dret després d’una calçotada necessitareu... romesco!

Ingredients:
Mitja cabeça d’alls escalivats, 6 toma-
ques escalivades, 2 pebrots de romesco 
escaldats, una cullerada de pebre ver-
mell dolç, 15 g d’avellanes torrades, 15 
g d’ametlles torrades, vinagre, oli, sal 
i pebre.

Elaboració:
Poseu en una batedora les tomaques 
sense pell ni llavors, els alls pelats, la 
polpa dels pebrots, les ametlles i les 
avellanes, i el pebre vermell. Tritureu-
ho tot i aneu-hi incorporant l’oli, el vi-
nagre, la sal i el pebre.
 
Variacions:
Els alls i les tomaques es poden fregir 
en comptes d’escalivar. En lloc del pe-
brot de romesco s’hi pot posar nyora. 
Es pot espessir la salsa amb pa sec 
fregit o amb una molla de pa xopada 
amb vinagre. S’hi poden afegir galetes 
o carquinyolis. S’hi pot afegir una pun-
ta d’all cru. S’hi pot afegir un bitxo. Es 
pot fer amb avellana o ametlla sola.



Hola hola!  Avui et proposem un repte! Ets capaç de fer que aquesta 
operació sigui correcta movent només 1 palet?? Hi ha dues solucions 
possibles!!!  

 

 

 

 

 

 

Mei-dei, mei-dei! Pots ajudar al Niko a trobar les claus de la seva furgo? 
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Benvolgudes aficionades a les miv xafarderies!

Ens han arribat notícies fresques d’una troballa inesperada. L’altre dia mentre els 
vostres estimats i estimades monitors i monitores feien neteja del MIV, es va trobar 
una factura molt interessant... Es tracta d’una gran, gran, despesa en llenceria d’una 
reconeguda marca del món de la moda.

El tresorer del MIV s’ha posat les mans al cap al veure aquests números i està fent 
mans i mànigues1 per intentar quadrar-los.

Ja s’ha informat als Mossos d’Esquadra, ja que al GEP i al Cau va passar un cas simi-
lar, i han obert una línia d’investigació a escala local. Les primeres pistes ens porten a 
pensar que l’autor d’aquesta gran despesa seria el mateix que va fer les esgarrifoses 
pintades amb la firma de 3G, de les quals encara en queden restes a les parets del 
nostre local.

Així doncs qualsevol persona que tingui informació rellevant per avançar en aquest 
cas es pot adreçar a la següent adreça electrònica per comunicar-ho als mossos: 
llenceria3g@mossos.cat

Però malgrat aquest inesperat canvi, la primavera no només ha arribat al preciós 
ametller del patí del MIV, sinó que també ha arribat a MIV2/3!! I és que l’equip de 
monitores d’aquest grup d’edat és el més cohesionat a nivell de relacions afectives. I 
és a partir del roce, com us vam comunicar a l’anterior entrega, que s’ha creat aquest 
vincle tant especial.

Informar-vos també que aquestes últimes setmanes hem tingut intrusos a l’assemblea 
de monitors i durant les tardes amb els grups petits. Es fan dir el clan dels “Dents de 
llet”2 i tenen un gran objectiu que és arribar a ser monitors i monitores. Des de la re-
dacció de Miv Xafarderies els hi desitgem el millor i que creïn molts drapets bruts per 
desvetllar durant el curs vinent.
1 Fer mans i mànigues: Aquesta expressió d’orígens catalans es data al segle XVII quan des-
prés d’un mileni de portar armilles, Rita Harvard va crear les peces de roba amb mànigues 
incorporades, després d’una gran època de fred on es va morir una gran part de la població 
dels paisos nordics. Fer mans i mànigues va ser el que va fer la Rita Harvard quan va intentar 
fer l’impossible per resoldre el problema.

2 Dents de llet: Així és com es fan anomenar perquè el significat d’aquesta expressió prové d’un 
insult basc molt emprat en la seva vida quotidiana, quan volen fer èmfasis a l’impediment que 
tenen els infants a l’hora d’aixecar rocs a queixalades. L’expressió literal en la seva llengüa és: 
Esne-hortz.


