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Bona tarda famílies, infants, joves i altres amistats del MIV!

Com molt bé sabreu acabem una setmana molt reivindicativa. El passat dimarts va ser el 
Dia Internacional de la Dona Treballadora (DIDT, com diuen els que els agraden els acrò-
nims). Com haureu pogut comprovar portem ja des de fa varis Esquitxos parlant sobre la 
igualtat de gèneres i el feminisme. Això és així perquè, com equip de monitores, creiem que 
és un tema molt poc treballat en altres àmbits i que requereix que li donem més visibilitat.

Des del MIV creiem que la desigualtat existent de gèneres no només s’ha de criticar el dia 8 
de març de cada any, sinó sempre que sigui possible i en qualsevol lloc i moment. Nosaltres 
així ho hem intentat fer i us animem a totes a fer el mateix.

Podem pensar que des de fa anys ja s’han eliminat certs aspectes més visibles de la des-
igualtat entre homes i dones. Sí, és cert, però encara queda molta feina i molt camí per re-
córrer. Ara queda el més difícil, erradicar els petits detalls presents en la mentalitat de tots 
nosaltres i que són els més difícils de detectar i admetre. Aquestes situacions són les que 
coneixem com a micromasclismes. 

Hem d’entendre que venim d’una societat patriarcal que ens ha inculcat aquestes conduc-
tes i que ens ha educat d’aquesta manera. Si cadascú de nosaltres és conscient que hi ha 
d’haver un canvi i que aquest ha de començar per ell/a mateix/a, ja podrem, poc a poc, 
avançar cap a la igualtat de gènere. No cal trencar-se el cap per fer servir en cada moment 
el millor vocabulari possible, però sí que val la pena seguir amb les ulleres liles posades i ser 
capaces de trobar aquests moments del dia a dia que podem canviar.

Per part de l’equip de monitors i monitores del MIV intentem sempre que sigui així i edu-
quem amb perspectiva de gènere els vostres fills i filles, a vosaltres: infants i joves.

Que les reivindicacions del Dia Internacional de la Dona Treballadora estiguin presents cada 
dia de l’any i no només el 8 de març o, si més no, que no calgui cap més 8 de març.

Equip de Redacció de l’Esquitx.
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DEBATS CASAL POPULAR 

El Casal popular de Vilafranca ha 
organitzat un cicle de debats 
amb la crisi sistemàtica en la que 
estem immersos/es com a 
element principal: 

El 16 de març, a les 19’30h a 
l’Escorxador. Les migracions 
forçades, a càrrec de Alfonso 
López (ex- president d’Amnistia 
Internacional d’’Espanya) i Anna 
Pérez Català (investigadora 
d’Ecologistes en Acció) 

El 30 de març, a les 19’30h al 
Casal Popular de Vilafranca El 
negoci i el poder de les armes, 
a càrrec de Ainhoa Ruiz 
(Investigadora Centre Dèls 
d’estudis per la Pau) i Arnau 
Carné (membre d’ Endavant) 

Mooolt interessant!  

 

 

 

 

Actuació del grup de teatre “Et 
al.” 

Aquest divendres 11 de març 
actua el grup de teatre Et al (els i 
les components del qual són 
monitors i monitores del MIV) a la 
Pl. Constitució a Vilafranca del 
Penedès després del berenar 
popular que es farà a les 18.30h. 
 

 

SALÓ DE L’ENSENYAMENT

Enguany, un cop més es cel·lebra el 
saló de l’ensenyament al recinte de 
Montjuïc de l’Av. Reina Maria Cristina 
a Barcelona.

Els horaris per visitar-lo són: 
De Dimecres a Divendres: 9h - 19h
Dissabte: 10h - 20h
Diumenge: 10h - 14h

I té un preu de: 
Entrada individual: 5,50 euros o de 5€ 
si aneu en grups de 10 o més perso-
nes.

Al saló s’hi pot trobar l’oferta més 
completa d’estudis: estudis universi-
taris, estudis de formació professio-
nal, estudis complementaris, estudis 
d’idiomes, centres d’educació pri-
mària, secundària i batxillerat, forma-
ció ocupacional, serveis d’educació.
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8 de Març Dia Internacional de les Dones

Amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es convertí en el motiu de les 
celebracions del Dia Internacional de la Dona. I el 8 de març (segons el nostre calen-
dari) de 1917 les dones russes, que feia anys que també ho celebraven, van sortir 
al carrer en demanda d’aliments i pel retorn dels combatents. Aquest va ser l’inici 
del moviment que acabaria amb la proclamació de la República. A partir d’aquest 
moment, el Dia Internacional de la Dona quedà fixat en la data del 8 de març.

Reivindicació de millors condicions de treball i de vida, i de drets polítics i manifes-
tacions en favor de la pau, són alguns dels temes que es troben en l’origen de la 
celebració del dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.

Amb el ressorgiment del feminisme, a finals dels anys seixanta i setanta, tornà a 
implantar-se la celebració d’aquesta data, que van acabar de corroborar les Na-
cions Unides, el 1977, en declarar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.

MIV5

El Grup del Mes... MIV5!
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LA VIDA D’ALTRES ESPLAIS
I avui us portem a l’esquitx... El Club Infantil de Cerdanyola, més conegut amb 
el nom popular... CLUPI!. L’esplai de Cerdanyola del Vallès!

D’on sou? 

Som de Cerdanyola del Vallès, Sector Vallès 
dins d’Esplac. Vàrem néixer ara fa 45 anys al 
mateix municipi com a esplai de lleure emi-
nentment laic i amb una voluntat integradora 
dins el municipi. Fou fundat per Miquel Espa-
rrach i Rosa Maria Puig.

Quants infants i monitores sou?

Som aproximadament uns 60-70 infants i 
unes 16 monitores I monitors. Els grups, or-
denats per edats de més petits a més grans, 
són (el nom del grup l’escullen única i exclu-
sivament els nenes, per tant l’extravagància o 
les faltes d’ortografia són part de la particula-
ritat del nom):
- Pintors de somnis (3 monitors)
- Trolls i fades (4 monitors)
- Ratas Superstar (2 monitors)
- Faroles microbianes (2 monitors)
- Papades amb purpurina (3 monitors)
- Multitud (2 monitors)

Quin horari d’esplai feu?

Fem esplai els dissabtes de 16 a 19 hores i, 
després, fem la reunió setmanal les monito-
res i monitors. Acostumem a fer una sortida 
al trimestre que ens acapara tot el dissabte i 
colònies a la casa que tenim a Vilada (Berga) 
tant a l’estiu (2 o 3 torns de 7 dies), com per 
Castanyada (3 dies) i Setmana Santa (3 dies).

Com us organitzeu com a esplai?

Som una assemblea 100% participativa que 
delega totes les seves decisions en el conjunt 
de tots els membres de l’esplai. Tenim un se-
guit de comissions per solucionar amb més 
eficiència determinades feines o objectius com 
a esplai que, un cop treballades, es porten a 
l’assemblea general de dissabte i s’acaba pre-
nent una decisió conjunta sobre la feina de les 
mateixes comissions.
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Com heu arribat a treballar sense progra-
mació potenciant al màxim la participació?

La veritat és que la tradició que va arrelar a 
l’esplai va ser la voluntat d’incidir molt en la 
participació del propi infant. Els consum de 
les activitats sense cap altre objectiu que no 
fos gaudir-ne i prou va provocar una inquietud 
molt important als primers monitors que varen 
formar aquest esplai. Així doncs, amb el pas 
dels anys, les diverses generacions han he-
retat aquest objectiu transcendental de posi-
cionar l’infant al centre de “tot” el que repre-
senta l’esplai i, a partir d’aquest, articular la 
resta d’elements necessaris per tirar endavant 
el projecte. La participació constitueix el pal de 
paller del nostre projecte i, tot i que de vegades 
representi un treball feixuc, a llarg termini i poc 
eficient en moltes ocasions, estem convençuts 
que a la llarga és absolutament fonamental per 
fomentar un esperit crític i autònom en l’infant. 

Us agradaria destacar alguna cosa 
més com a esplai?

Ens agradaria convidar a tots els esplais a 
crear espais de treball bilaterals de parti-
cipació, a fomentar debats ideològics on 
es discuteixi, es critiqui i es reconstrueixi 
el concepte de participació envers l’infant 
des de totes les perspectives possibles. 
Creiem que en la diversitat i en la varietat 
es troba la fórmula màgica per construir 
una educació en el lleure que aculli totes 
les diferències i elements específics de 
cada infant i es pugui englobar un procés 
de construcció de l’individu i del col•lectiu 
sòlid i, sobretot, crític i en constant procés 
de canvi. 

Cal Tatxero de fons i el gos del Clupi 
(Truc) que exemplifica la integració amb 
tots els éssers que ens envoten i la no 

distinció, treballant la natura en totes les 
nostres activitats i obrint-les als éssers 

que ens envolten.
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Per aquesta setmana, des de la redacció d’Esquitx ens hem preparat un The MIV 
Times molt cultural i d’allò més interessant. 

Aquest dijous passat, 10 de març, ha 
fet 21 anys de la mort de l’artista 
Ovidi Montllor. És aquest d’aquí, el 
de la fotografia de la dreta. Us sona? 

Segurament haureu sentit el seu nom 
alguna vegada però, 
malhauradament, la majoria d’infants 
i monis del MIV vam néixer un cop ell 
ja havia mort. 

Doncs Ovidi Montllor va ser un actor, cantant, comediant..., vaja, un artista.  Va 
néixer a Alcoi (al País Valencià, perquè ens situem) a una família molt humil i va 
deixar l’escola als 12 anys per posar-se a treballar. 

Mitjançant les seves cançons, Ovidi Montllor criticava tot allò que no li agradava. 
Va ser un personatge molt reivindicatiu: era un home d’una ideologia 
comunista i, per tant, molt d’esquerres. A més, no podem oblidar que va viure als 
finals del franquisme i durant la transició, quan la repressió per part de l’estat era 
molt important.  

Així doncs, les seves cançons, que criticaven la societat de l’època i el 
franquisme, havien de tenir lletres reivindicatives però que a l’hora no fossin molt 
evidents i explícites. Posaré un exemple, per si no m’he explicat bé. A la cançó 
de La Samarreta hi explica la seva ideologia d’esquerres i ho fa d’aquesta 
manera: 

“Jo sóc fill de família molt humil.  
Tan humil que d’una cortina vella  

Una samarreta em feren: vermella.  
D’ençà, per aquesta samarreta,  

no he pogut caminar ja per la dreta.” 
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Què us sembla? Enginyós, eh! Els cantants de finals del franquisme se les 
havien d’empescar totes per criticar el sistema polític i, alhora, que no els 
enxampessin...  

De fet, Ovidi Montllor va formar part de la Nova Cançó, un moviment artístic 
dels Països Catalans durant el franquisme que tenia com a objectiu 
reivindicar i mantenir viva la cultura catalana! És per això que també va 
musicar diversos poemes de poetes catalans. 

L’any passat, en motiu del vintè aniversari de la seva mort, es van fer gran 
quantitat d’actes arreu dels Països Catalans per agrair-li d’alguna manera tota la 
feina que va fer per mantenir viva la cultura catalana des d’una perspectiva 
d’esquerres.  

Passada la seva mort, diverses formacions i músics catalans han versionat 
cançons seves per donar a conèixer la seva figura. Un sonen els Inadaptats? 
Són un grup punk penedesenc que va fer un disc, Homenatge a Ovidi, en el qual 
va portar al seu terreny punk les cançons del cantautor d’Alcoi. 

Nosaltres us animem a escoltar aquest gran artista. És un molt bon exemple de 
com la música és una arma de transformació social. I, com no podia ser d’altra 
manera, us deixem amb uns versos seus: 

Vam sentir un món nou. Perquè vull! 
Perquè no m'agrada aquest! 

I el vam veure millor. Perquè vull! 
Perquè se que és millor! 

Vam menjar el més bo. Perquè vull! 
Perquè se que es pot menjar! 

Vam viure amb gent molt bona. Perquè vull! 
Perquè estic tip del contrari! 

Tot era meravella. Perquè vull! 
Perquè estic fart de fàstics! 

Tot era de tothom. Perquè vull! 
Perquè tot és de tots! 

Acabe la cançó. Perquè vull! 
Tot comença en un mateix. 
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Enciclopèdia  baixeta de la nit 

Diumenge 13 a les dotze a l’Auditori la Cia. 2princesesbarbudes 
presentarà n espectacle musical amb tocs de clown, teatre 
d’objectes i poesia musical. Les cançons d’aquest espectacle parlen 
de les bèsties nocturnes, de les lliçons d’astronomia del Professor 

Alexandre Bonanit, dels itineraris dels angelets i els ratolins que s’emporten les 
dents, de la senyoreta Son i dels estris imprescindibles per passar una bona nit. 
Música baixeta per a gent baixeta feta amb instruments 100% de joguina. 

Una muntanya de fòssils 

El dia 20 de març hi ha organitzada una excursió 
a la muntanya de Sant Pau, un cop allà podreu 
descobrir, acompanyats per gent entesa, que 
esteu en un antic mar i com s’hi ha conservat 
fòssils (sobretot marins). El grup sortirà al camí de 
Pacs (al balcó de les clotes) a les 11 i durarà fins 
la 1 del migdia. Ja ens direu què hi trobeu! Creieu 
que n’hi haurà d’aquests? 

La república dels contes 

Us imagineu poder visitar cinc contes diferents i acompanyar els seus 
protagonistes en les seves aventures? Tot això, i més, és possible a La República 
dels contes, on trobareu serps, peixos, oques, flors, objectes que parlen i, fins i tot, 
princeses. Les rondalles d’aquest espectacle són plenes d’emocions i fantasia i ens 
traslladen a muntanyes, valls, ciutats i mars de la mà de l’actor Jordi Font, que 
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exerceix de guia en aquest viatge imaginari ple d’humor i tendresa. Ep, però 
necessita ajuda: la participació del públic serà cabdal perquè els personatges dels 
contes avancin amb èxit en les seves peripècies. Amb l’arribada de la primavera, 
Barcelona proclama La República dels contes. No us la perdeu! 

Al Teatre Tantarantana al Carrer Flors 22 durant els caps de setmana de març, 
dissabtes a les 6 i diumenges a les 12. Espectacle recomanat a partir de 4 anys. 

Però jo sóc un ós! De Frank Tashlin 

Una faula molt divertida sobre el dret de ser com 
som. «Fa molt de temps; de fet, va ser dimarts», 
un ós va anar cap a la seva cova per passar-hi tots 
els mesos d’hivern dormint, com fan sempre els 
óssos. I quan es va despertar, a començament de 
la primavera, es va trobar que els arbres havien 
desaparegut, l’herba havia desaparegut, les flors 
havien desaparegut... i al seu lloc hi havia edificis, 
i cotxes, i tanques. Resulta que la seva cova estava 
just enmig d’una fàbrica. 
 

Mei i el gatbús 

D’altra banda des de la redacció us volem demanar un 
favor, si trobeu com veure curt que és un spin off d’El 
meu veí Totoro, sisplaaaau envieu-nos un mail!  
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Maria Poch

Mar o muntanya? Mar.

Dalt o baix? Aaah... a dalt.

A peu o en bici? Prefereixo anar amb 
bici.

Carmanyola o entrepà? Entrepà.

Gep o escoltes? Eeeh... Escoltes. Bueno 
no no MIV MIV MIV MIV.

Nit o dia? Nit.

Una mania? Una mania molt gran és 
que la tovallola estigui mullada.

Una paraula? Companyia.

Un llibre? La noia del tren.

 Un somni? Volar.

Personatge de ficció? El detectiu 
Conan.

Un color? Lila.

Una cançó? Eeeh... Quan et sentis de 
marbre.

Un lloc per viatjar? A Tailàndia.

Cola cao o Nesquik? Nesquik.

Dolç o salat? Dolç... NOCILLA!

Per beure? Cacaolat. 

Clara Bricullé

Mar o muntanya? Mar. Ai no no no, no 
mar no, mar no, muntanya, muntanya, 
m’agrada més la muntanya.

Dalt o baix? Al mig.

A peu o en bici? En bici.

Carmanyola o entrepà? Carmanyola, evi-
dentment, sense cap mena de dubte.

Gep o escoltes? M’abstinc a respondre això.

Nit o dia? De nit.

Una mania? Mossegar-me les ungles, molt, 
a saco.

Una paraula? Nyu. N-Y-U!

Un llibre? A sang freda.

 Un somni? Buff que difícil.... Un somni.. 
Volar... No ho sé... Suposo que volar.

Personatge de ficció? L’Arale, molt clara-
ment.

Un color? Verd.

Una cançó? La cançó del 40è del MIV.

Un lloc per viatjar? A Granada a veure la 
Laia Pérez!

Cola cao o Nesquik? Colacao.

Dolç o salat? Esmorzar salat.

Per beure? Una clara jejeje.
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Hola! Hola, la LaiaPe us saluda!

És estrany, després de tants anys anant al  MIV cada dissabte, 
que de cop i volta es fa complicat. M’hagués agradat formar 
part durant més temps d’aquest grup de persones tan bonic, ho 
trobo molt a faltar (de veritat eeh!).

Ara bé! El que no trobo gens a faltar són les reunions eternes 
de cada dissabte després d’activitat, tot i que reconec que de 
tant en tant s’hi deien cosetlles interessants.

El que més enyoro és jugar! El MIV es un espai genial per-
què mentre jugues aprens, no només quan ets infant/jove de 
l’esplai sinó també quan passes a ser moni.

I quan m’agafen atacs de nostàlgia doncs ho tinc fàcil, em 
llegeixo les actes de les reunions que encara m’arriben al 
correu o faig una ullada a l’Esquitx, que cada dia és més in-
teressant. I així se’m passa una mica el mono.

Però no us preocupeu pas per mi! Que tot i estar una mica lluny 
de Vilafranca estic la mar de feliç i contenta!

Petons i abraçades des de Granada!!
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Aquest cop hem fet un mix entre l’experiMIV i l’antic 

apartat de ! 

Us portem una proposta que no sabem del tot si sortirà bé, així que aquest cop 
l’experiment el fareu vosaltres hehe. 

Tenim la recepta secreta de.... ni més ni menys que de la PLASTILINA!!!!!!!  

Començarem reunint el material que necessitem: farina, sal, oli, aigua, colorant 
alimentari i un bol (o qualsevol recipient on poder fer les barreges).  

Posarem dues tasses de farina i una de sal al bol i ho remenarem bé, 
després hi afegirem quatre cullerades d’oli i una tassa d’aigua. Ho 
seguirem remenant fins que la pasta sigui homogènia i compacta. 
Llavors posarem una mica de farina sobre una superfície i 
treballarem la massa sobre la superfície. Separarem la massa en 
tantes boletes com colors de farina vulgueu i hi posarem un colorant 
alimentari de cada color a casa boleta i seguim pastant una mica 
més. 

Et volià! Ja tenim plastilina feta a casa! 

Si un cop teniu fetes les figures voleu que no se us desmuntin 
el que podeu fer és passar-les una mica pel forn. 

Dit això us recordem que aquesta plastilina no serà tòxica però serà molt salada i 
imaginem que no gaire bona (brrrr des de la redacció ens ho estem imaginant i 
cada cop veiem menys clar fer sushi amb aquesta pasta).  
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Avui us portem a les vostres taules una recepta que a primera vista pot sembla re-
ligiosa, però que, segons els mestres xocolaters, té un origen pagà. I el cristianisme 
va adpotar la idea perquè li va agradar molt. Ningú es pot resistir al gran desig de 
la xocolata, tothom cau en temptacions! Hmmmmm...

INGREDIENTS PEL PA DE PESSIC:
• 6 ous
• 250 grams de farina
• 250 grams de sucre
• 1 cullerada de llevat

ELABORACIÓ DEL PA DE PESSIC:
1. Separem les clares dels rovells dels ous
2. Mentre no les fem servir, reservem les clares a la nevera
3. Barregem els rovells amb el sucre i anem remenant fins que quedi una massa 

fina
4. Bateguem les clares a punt de neu
5. Afegiu les clares a la massa, remenant poc a poc (intentant no desfer la textura 

de les clares)
6. A poc a poc anem afegint la farina i el llevat (millor si ho aneu passant pel 

col·lador) i sense deixar de remenar.
7. Ja podeu anar preescalfant el forn a 160º
8. Quan estigui tot barrejat agafeu una plata de forn o motlle, la unteu amb man-

tega i hi aboqueu la massa.
9. Poseu-ho al forn, durant, aproximadament, mitja hora
10. Decorar el pa de pessic com més ens agradi amb xocolata, ous, conillets, un 

mini-ninotet del MIV de xocolata (el podeu comprar a Cal Palau, a la secció de 
resposteria, pregunteu pel Carles José -alies Xarly-).
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Hola hola MIV’s! Que us ho heu passat bé l’últim día del trimestre??  Esperem 
que si!! Bé, ja sabem que esteu molt conscienciats i conscienciades amb el tema 
de reciclatge, però avui us posem a prova! Sabríeu col·locar cada residu al seu 
contenidor corresponent??? (Si voleu saber les respostes, pregunteu a la Judit 
Vinyals, de MIV3) 
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Hola petites xafarderes!

Úlitmament al MIV hi ha hagut molt de rebombori. Aquest cap de setmana molts con-
vidats van arribar i marxar com si d’una festa en un bosc es tractés i on molts animals 
haguéssin assistit.

I és que una història ben bonica us volem explicar, i entre línies l’entrellat haureu de 
trobar. Perquè fa molt de temps en aquest bosc hi havia un ós, molt gros, molt fosc, 
però molt amable i respectuós. Aquest ós era molt amic, bé, molt, molt… deixem-ho 
en “amic”. Doncs aquest ós era amic d’un conjunt d’abelles, una mica massa mogu-
des i que molestaven a molts animals del bosc.

Entre l’ós i les abelles hi havia, unes estacions enrere, una certa complicitat, una 
amistat entre les tasques que ambdues espècies realitzen pel conjunt del bosc. Les 
abelles li permetien posar la mà dins el seu rusc per menjar la mel que elles produïen 
a canvi que l’ós els permetés aixoplugar-se els dies de tormenta dins el seu cau.

Però un molt bon dia, asolellat i amb els ocells cantant, l’ós va voler fer una brometa a 
les abelles i els va tapar les finestres del seu rusc. I és que l’ós tenia un problema, no 
s’hi podia veure a la seva cova perquè era molt fosca, i elles li havien dit que avisarien 
a les seves amigues cuques de llum per instal·lar-se al seu cau i que l’ós hi pogués 
veure. Com que les abelles tardaven molt, l’ós, molt enginyós, els va fer un avís mi-
tjançant una brometa.

Ja sabreu que diuen que l’amistat fa fàstic1, doncs així va ser en aquest cas. Les abe-
lles van malinterpretar la broma de l’ós i s’hi van tornar violentament. No van entendre 
que tant sols havien d’avisar a les cuques de llum com ja havíen quedat, ja que era la 
tasca que havíen de fer com a eixam. I van tapiar el cau de l’ós impedint que aquest 
pogués entrar i, així, interferint en totes les tasques que l’ós té dins el bosc.

Diuen les males llengües d’altres animals del bosc, que no va ser una decisió de tot 
l’eixam, sinó d’algunes de les seves abelles que van decidir tirar pel dret. I dit i fet2, 
sense comentar-ho ni a l’abella reina, van posar en marxa la seva idea de broma, molt 
equivocada i errònia.
1. L’amistat fa fàstic prové de les famoses i antigues illes del triangle d eles bermudes, on els habitants d’aquestes cele-
braven mensualment una festa, cada més en una illa diferent a l’anterior. Entre tots els ciutadants hi havia molt bon rotlle, 
molt bona amistat. Fins el dia que tanta tanta tanta amistat va fer desaparèixer les illes i tots els seus habitants amb ella. 
I perquè la paraula fàstic i no desaparició? Es podria dir que l’amistat fa desaparèixer, no? Doncs es diu fàstic perquè en 
bermudense (idioma oficial d’aquella època de les illes del triangle de les bermudes) fàstic significa desaparició.

2. Dit i fet és una expressió ras i curta. Sense dil·lacions. Significa el que les seves paraules volen dir, sense cap tipus de 
metàfora ni eufemisme. Es basa en dir una cosa (o pensar-la) i ràpidament dur-la a terme, fer-la.


