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Com han anat les vacances?

Les monitores i monitors hem pogut respirar una mica durant aquests dies! Què bé! Però 
tornem a la rutina esplaiera com si res hagués passat.

I és que de ben segur que moltes de vosaltres heu hagut de fer feina durant aquests dies de 
festa. Haureu sentit dir a professors i professores que durant la setmana santa féssiu allò i 
“lo” altre.

Els i les monis no acabem de veure clar aquest tema dins la majoria d’escoles actuals. Des 
de ben petits als infants els inflem a deures, deures que han de fer a casa, durant les hores 
que no estan a l’aula. No fan proutes hores ja? No els estarem pas saturant?

I és que a més de les sis hores diàries de classe els seus pares i mares els apunten a mil 
extraescolars, perquè l’infant no pari en totes les tardes. Ho fem per ell? Pensem en ella?

No tots els infants suporten aquest “tute”, acceptem que és una moguda important i que 
molts infants no hi arriben. Tothom necessita, en certa mesura, el seu temps lliure, amb 
amics i família, jugant i sabent gestionar el temps. Al cap i a la fi amb aquest sistema 
estem fent que infants es quedin “fora de joc” i que d’altres sobresurtin segons els varems 
que nosaltres també considerem importants.

I és que en aquesta societat, és valora més tenir coneixements que no pas les habilitats i 
actituds socials que moltes vegades oblidem i deixem al marge. Què és més important?

Per poder reflexionar sobre aquest tema us recomanem poder veure el vídeo que us citem a 
continuació: Lo Haces Y Punto. (http://www.change.org/lohacesypunto)

Equip de monitores i monitors.
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.MONIFESTA’T. 

El cap de setmana del 16 i 17 
d’Abril no hi ha MIV perquè els 
i les monis som a la 
Monifesta’t, una trobada de 
monitors/es a nivell d’Esplac, 
és a dir, de tot Catalunya, on 
realitzem formacions molt 
interessants i enriquidores  i 
debats sobre l’esplai i tot el 
que l’envolta.  

 

.VISITA A LA CASA DE 
COLÒNIES AMB LES 
FAMÍLIES. 

El diumenge 10 d’Abril els 
grups petits, juntament amb 
les famílies, visitaran la casa 
de colònies on aniran a 
l’estiu. La casa es diu 
Mascolltort i es troba a St. 
Iscle de Colltort. 

 

.CARAMELLES. 

Avui dissabte dia 2 d’Abril  els 
i les monis participem a la 
cantata de caremelles que es 
fa cada any a Vilafranca! 
Esteu totes les famílies 
convidades, a les 19’00h a la 
capella de St. Joan!  
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L'inventor ha decidit ajudar als vostres monitors a fer L'inventor ha decidit ajudar als vostres monitors a fer 
la pàgina d'esquitx amb uns magnífics enigmes. A la pàgina d'esquitx amb uns magnífics enigmes. A 
veure si sou capaços de trobar les solucions!veure si sou capaços de trobar les solucions!

Per que són així 
aquestes sumes?

Només podeu moure un llumí.Sembla fàcil? A veure si podeu 
trobar 4 solucions diferents?

Una persona s'acosta a un prat verd sense arbres al 
voltant. Porta un paquet completament tancat i ha 
d'obrir-lo abans d'arribar al prat, o sinò, morirà. Que 
hi ha en el paquet?
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La forma más bien desarrollada de humillación en nuestras sociedades desarrolladas es 

la impotencia.

Es la forma de humillación más extensa y más efectiva. No tiene que ver tanto con la exclusión de

los derechos y los bienes fundamentales, como con la exclusión de 

la posibilidad colectiva de hacer mundo.

Esta exclusión humillante no se puede conjugar en tercera persona. No es lo que les ocurre siempre

a los otros (inmigrantes, mujeres etc.) sino que nos afecta a todos.

Nos ocurre a nosotros.

Es el color dominante de una cotidianidad en la que sólo podemos reproducir la realidad.

…

El pensamiento crítico, como tradición emancipadora, no puede seguir iluminando el mundo sin

abordar esta nueva forma de exclusión. Pensar críticamente hoy es plantearse cómo 

combatir la impotencia.

… 

Combatir la impotencia y encarnar la crítica pasa, en primer lugar, por (…) atacar los valores con

los que sobrevolamos el mundo, atacar las opiniones con las que nos protegemos del mundo, atacar

nuestro particular bienestar. (…) Si el mundo dice: “Esto es lo que hay”, hay un nosotros que

responde:

“No puede ser sólo eso”.

Garcés, Marina (2009). La Humillación.



Bon dia MIVs, Guten Tag!

Ja fa una setmana que vaig marxar de Vilafranca i... com es troba a faltar (snif snif)! Però bueno, 
aquí estic molt bé. El poble és molt alemany, tot ple de casetes de TOTS colors amb la taulada 
triangular (excepte la zona de la universitat, que és on jo visc, que hi ha blocs de pisos bulgaris) i la 
residència és superinternacional, hi ha 6 pisos, i al meu i ha gent de sud-àfrica, mèxic, xina, italia, 
india, alemanya... i també als altres blocs i ha molta gent de brasil, colombia, rep. checa... Cadascú 
té horaris de menjar i viure diferent, així que sempre que vaig a la cuina o la sala d’estar parlo amb 
amb gent d’una cultura diferent i la veritat és que tothom explica coses que flipes!

Pel que fa a l’idioma, la gent quan veuen que intentes parlar una mica d’alemany són molt amables 
(conec altres companys que no saben gens d’alemany i no han tingut la mateixa sort amb l’anglés) 
aquí gaire bé no parlen anglés, potser la gent jove, però poca, en general et contesten en alemany, 
i estic content perquè en general m’hi entenc prou bé. De moment no he tingut classes de la uni, 
dilluns començo amb el curs d’alemany de la uni, i la setmana següent són les classes. També m’he 
apuntat a la Volkshochschule (el que traduit literalment ve a ser ‘la universitat del poble’) on fan 
cursos d’alemany de tots els nivells bastant baratos, cursos de ioga, guitarra, poesia, economia, 
marqueting... i mil coses més a baix preu, tant per gent jove com per gent gran, és una passada el 
lloc, i n’hi ha per tot el país d’aquestes escoles. Doncs m’he apuntat al nivell A2 (segon curs) i les 
classes són genials, tot en alemany i la veritat que et fan agafar molta base gramatical i s’apren 
molt, que sempre va bé. 

El temps és una merda, cada dos per tres plou, i ja ha nevat dos cops... ara bé durant la setmana 
he sortit a donar tombs pel centre (el tinc a 20 min de la resi) caminant cada dia, m’agrada pas-
sejar pel poble i parar-me als forns a menjar un ‘brezel’ (el que menja la gent aquí en comptes de 
crusans) i escoltar converses de gent. També li dedico minim 1 hora a estudiar alemany, anar a fer 
exercici (la merda és que plovent sortir a correr és fatal, tot i que els alemanys no pensen el mateix, 
els dies que ha nevat veies a gent corrents i amb la bici pel carrer... pa flipar), skypes i altres feines 
varies... A la nit sempre hi ha gent que queda i fa birres, i un parell de nits m’he unit i és guai parlar 
amb gent de llocs tant diferents, a part que la cervesa aquí és mooooolt bona i no és gaire cara. A 
10 min d’aquí hi ha un super, rollo comerco, que té una nau apartada només per cerveses, de totes 
les marques i de cada marca uns 4 o 5 tipus diferents... és tot un món per descobrir aquella tenda. 
Avuí he anat al mercat i he provat un frankfurt a una parada d’aquestes típiques alemanyes després 
de no sé quants mesos sense menjar res de carn s’ha fet raro, sobretot la digestió, ara el frankfurt 
estava que te inclinas de bo! 

Bueno, vaig a seguir fotent-li canya a l’alemany, que vagi tot molt bé per vilafranca, sus quiero 
peña, visca el MIV

Salut!

PD: si algú vol fer alguna escapadeta i em vol venir a veure, que sapiga que a Reutlingen s’hi està 
molt bé i que la cervesa és molt bona!

Atentament: el vostre estimat Arjonetis!
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Cançó del 40è aniversari 
La primera rotllana  
ens serveix de presentació, 
a la primera rotllana 
ens coneixem tots millor. 
 
Tres maries, xafarranxo i mocador 
La tarda ha volat i m’ho he passat 
molt bé 
Potser dissabte que ve tornaré. 
 
Diu que són d’aquest planeta 
I que volen canviar el món 
Creuen en els petits canvis 
I en ser qui ets sense por. 
Si aprenc de la diferència 
I faig de la vida un joc 
La ruta del dia a dia 
Em portarà a bon port. 
 
On hi hagi excursions, gimcanes i 
tallers 
Que s’apartin consoles i merders 
Dissabte a la tarda ja el tinc ocupat 
Jugant i fent el que m’agrada més 
 
I amb aquests camins a l’esquena 
La motxilla la porto plena 
D’emocions, de petons d’abraçades 
i petons 

De nits sota les estrelles, de 
converses i idees. 
 
Que sempre portaré amb mi, 
El MIV m’ha fet així! 
 
Diu que són d’aquest planeta 
I que volen canviar el món 
Creuen en els petits canvis 
I en ser qui ets sense por. 
Si aprens de la diferència 
I fas de la vida un joc 
La ruta del dia a dia 
Et portarà a bon port. X2 
 
També sóc d’aquest planeta 
I també vull canviar el món 
Crec en els petits canvis 
I en ser qui sóc sense por. 
Si aprenc de la diferència 
I faig de la vida un joc 
La ruta del dia a dia 
Em portarà a bon port. 
 
 
 
 
 
 
 

Les caramelles del MIV 
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Veniu al MIV 
Al MIV! 
Veniu al MIV! 
Que és xupiguai i divertit 
Veniu al MIV 
Cada dissabte 
I tots, 
Els monitors 
Busquem la pau, 
Busquem l’amor, 
L’amor al món 
A un món millor. 
La Vila  
ens ha vist créixer 
Al barri 
Del Poblenou 
Els nens  
Són un bou xou 
Però nosaltres al MIV 
Veniu al miv 
Que és xupiguai i divertit 
Veniu al MIV  
Cada dissabte 
 
Què passa Vilafranca? 
Dilluns em vaig llevar a les 8 
Tenia feina acumulada, 
Vaig decidir sortir del llit 
Però la biblio estava tancada. 
 

Com que feia tan bon dia 
A pilota volia jugar 
Però l’ordenança de civisme 
M’ho va fer replantejar. 
 
Què passa a Vilafranca? 
La gent no surt de casa 
Això s’està morint 
Això s’està podrint 
Què passa Vilafranca? 
Jo tinc ganes de marxa 
Això ho hem de canviar 
Això ho hem d’aixecar 
 
Mirant l’agenda cultural 
Tot em feia molt de pal 
L’avorriment es prolongava 
Sort que hi havia Vilatapa 
 
Va arribar el cap de setmana 
Tenia ganes de jarana 
No estava ben informada 
La Moderna estava tancada 
I me’n vaig anar a dormir 
Amb el cubata a la mà,  
Abraçar l’osset de peluix 
Va ser el millor que em va passar 
 
Què passa Vilafranca... 
 
 

Les caramelles del MIV 
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Hola MIIIIIIVS! Com heu passat les vacances? 
Els monis i les mones molt i molt bé: hem 
descansat però, sobretot, ens hem aventurat a 
conèixer coses noves. Ho heu fet vosaltres? 

En aquest espai avui volem explicar-vos 
l’experiència que hem tingut la Clara i el Niko, 
que hem anat de viatge a Andalusia (a veure 
l’estimada i enyorada Laia Pérez)i hem tingut la 
sort de passar uns dies al fantàstic poble de 
Marinaleda. Us sona?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ ÉS MARINALEDA? 
Marinaleda és un poble andalús situat a la provincia de Sevilla. Té 2.734 
habitants, per tant, és molt més petitó que Vilafranca. En aquest poblet, des de 
les primeres eleccions que hi governa el mateix partit, el CUT (Colectivo de 
Unidad de los Trabajadores).  
El seu escut i la seva bandera són els que podeu veure aquí a la dreta amb el 
verd que simbolitza la utopia, el blanc la pau i el vermell la clase treballadora. 

QUÈ FA ESPECIAL MARINALEDA? 
Com bé sabreu, amb la crisi económica l’atur ha augmentat a tot arreu. 
Doncs Marinaleda, avui en dia, té el privilegi de dir que és l’únic poble amb 
un 0% d’atur. 
Segurament us preguntareu com s’ho fan i, la veritat, és que no és pas senzill. 
A Marinaleda hi han creat diverses empreses cooperatives, entre les quals n’hi 
ha una d’oli. Tot i això, la majoria de persones treballen en l’agricultura, en 
unes terres que són propietat de l’Ajuntament. 
Per altra banda, també cal que us diguem que allà, tothom cobra el mateix, ja 
siguis l’alcalde o una persona que treballi a un bar. Tothom té el mateix sou i 
la mateixa jornada laboral. 
A més, el preu d’un habitatge és només de 15€ al mes. 



 

I TOT AIXÒ… COM HO HAN ACONSEGUIT? 
Doncs totes aquestes fites socials no els hi han regalat pas, no.  
Andalusia és una Comunitat Autònoma on, encara avui, hi ha molts 
terratinents, és a dir, persones que són les propietaries de les terres, però que 
no les treballen. Això també passava a Marinaleda, però l’any 1980, 700 
ciutadans i ciutadanes van decidir fer una vaga de fam de 13 dies en les què 
reivindicaven un millor sou i que les terres fossin propietat seva: “la tierra para 
el que la trabaja”. 
Finalment, el 1991 van aconseguir que l’Ajuntament es quedés aquestes terres 
i, a partir d’aquí, l’Ajuntament ha pogut ajudar a que tots els treballadors 
tinguin el mateix sou. 
Més enllà de si ens sembla bé o no aquest sistema, cal reconèixer que és bo 
veure diverses maneres de viure per poder valorar si podem millorar la 
nostra. 

I QUÈ ÉS “LA SEMANA POR LA PAZ”? 
En aquest context tant revolucionari, els i les habitants de Marinaleda van 
decidir una alternativa a la Setmana Santa, la Setmana por la Paz. A 
Andalusia, les processons són molt famoses per la seva alta participación. A 
Marinaleda, en canvi, hem de reconèixer que vam veure més gent assistint a 
la Semana por la Paz que a la processó que feien al poble. 
Al llarg d’aquesta setmana, que va caure del 23 al 27 de març, s’hi organitzen 
xerrades i s’hi passen documentals sobre temes relacionats amb la política i la 
societat. Per exemple, van fer una xerrada sobre l’autodeterminació dels 
pobles, van pasar un documental sobre les Marxes de la Dignitat i van 
presentar el nou poemari de Sánchez Gordillo. 
 

Us podem ben assegurar que va ser una experiència ben enriquidora. Vam 
conèixer un munt de persones noves, de molts llocs del món, i, sobretot, vam 
aprendre moltíssimes coses. 
A més, allà ens van deixar dormir gratuïtament al pavelló del poble, on s’hi va fer 
un clima de germanor molt bonic. 
Si en teniu l’oportunitat, us recomanem moltíssim que hi aneu! 
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48a Cantada de caramelles 
Correeeeeu que a dissabte a les 7 (el MIV arribarem a 
les 7 tocades) cantem les cançons que us hem posat a 
l’Esquitx i necessitem la vostra ajuda!  
 

Hora del conte per caganius: Batec de contes 
A càrrec de Sherezade Bardají. La Xiana ha estat encisada i ha perdut el cor. Haurà 
de travessar les muntanyes, volar entre núvols i endinsar-se al mar. A poc a poc 
tornarà a escoltar el batec de les paraules. Un espai on aturar el temps... 

Diumenge 9 a les 12 del migdia a la Biblioteca Torras i Bages. 
 
Hora del conte: El tresor del capità viral 
A càrrec dels seus autors, Marta Plans, text, iÒscar Julve, il·lustració. 

El Capità Viral, en Grip i en Picorna són tres pirates violents, bruts i barbuts. En 
Joan, a qui han tingut en vetlla tota la nit, vol explicar-li al pare el que va passar la 
nit passada amb aquets personatges. Un conte de pirates molt divertit que explica 
l'estima que es tenen els dits i el nas dels més petits! 

Divendres 15 a les 6 de la tarda a la Biblioteca Torras i Bages. 
 
Matx de xarlatans 
El Casal Popular de Vilafranca i el Festival EVA 
presenten per aquest Sant Jordi un esdeveniment 
inèdit, el primer Matx de Xarlatans. Organitzat en 
forma de torneig, el matx vol posar damunt l'escenari persones a qui els agradi 
explicar històries ja siguin d'autoria pròpia o aliena, de pau o de guerra, d'amor o 
d'humor, terrorífica o fantàstica. La història que desperti més entusiasme entre el 
públic s'emportarà el prestigiós Trofeu Xarlatà. 
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Les històries han de tenir una durada màxima de 5 minuts i no tenen durada 
mínima, tampoc és necessari que el/la xarlatà/na en qüestió se sàpiga la història 
totalment de memòria ja que podrà disposar d'un faristol amb apunts o llibres, 
l'important és que la història fascini als assistents. És una activitat oberta a totes 
les espècies, edats i procedències.  

L'acte té la voluntat de posar en valor la comunicació oral que ha representat un 
element clau en la transmissió de la cultura popular i que gaudeix d'una riquesa 
que sovint no es valora suficientment. 

Dissabte 23 d’abril a les 11 del vespre 
 
Un somni per a cada nit, de Lisa Bresner i Frédérik Mansot 
El text va introduint els caràcters xinesos a mesura 
que la narració avança i els empra per substituir les 
paraules catalanes que en són sinònimes. Així, a 
través dels conceptes, els lectors s’introdueixen en 
la metodologia de l’idioma xinès —el llibre mostra 
com s’escriuen els ideogrames— i posen en pràctica 
la memòria per tal de recordar les paraules clau i 
continuar la lectura de la novel·la. Tang també haurà 
de memoritzar les paraules per tal de prosseguir 
amb la recerca; així, s’estableix una relació 
d’empatia entre el lector i el protagonista, que 
comparteixen simultàniament la mateixa experiència. Tot i així, a les últimes 
pàgines, hi ha un apartat dedicat exclusivament als ideogrames, de manera que 
sempre s’hi pot recórrer per recordar-los o aprofundir-hi més (en qüestions com 
la pronúncia, per exemple). 
Editorial Lumen, a partir de 8 anys. 
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Sara Casanoves

Mar o muntanya? Muntanya.
Dalt o baix? Dalt.
A peu o en bici? A peu.
Carmanyola o entrepà? Car-
manyola.
Gep o escoltes? MIV.
Nit o dia? Nit.
Una mania? No se m’acudeix 
cap mania ara mateix... Supo-
so que... L’ordre... sóc bastant 
maniàtica de l’ordre.
Una paraula? Mmm... Caca.
Un llibre? El tiempo entre cos-
turas.
 Un somni? Viatjar tota la vida.
Personatge de ficció? Jo que 
sé... El Shrek!
Un color? El verd.
Una cançó? Flor de primavera 
de la Troba Kung-Fú!
Un lloc per viatjar? Nova Zelan-
da.
Cola cao o Nesquik? Cola cao.
Dolç o salat? Salat.
Per beure? Cervesa. 

Maria Nadal

Mar o muntanya? Muntanya.
Dalt o baix? Mm.. Dalt.
A peu o en bici? A peu claríssima-
ment.
Carmanyola o entrepà? Carmanyola.
Gep o escoltes? MIV!
Nit o dia? Buff que difícil... Suposo 
que dia.
Una mania? Mossegar-me les un-
gles.
Una paraula? Mmm.. No ho sé... bar.
Un llibre? El retrat de Dorian Gray. 
De Oscar Wilde.
 Un somni? Tinc molts somnis em 
sembla... Viatjar MOLT.
Personatge de ficció? Bua que difícil 
tio...  Vale personatge de ficció... 
Mm... Harry Potter.
Un color? El vermell.
Una cançó? La cucaracha.
Un lloc per viatjar? Istanbul.
Cola cao o Nesquik? Cola cao.
Dolç o salat? Salat.
Per beure? Caldo.
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Elena Reyes

Mar o muntanya? Mar.
Dalt o baix? Dalt.
A peu o en bici? A peu, tot i 
queee... si vaig tard la bici és una 
molt bona opció.
Carmanyola o entrepà? Carman-
yola.
Gep o escoltes? MIIIIIIV jajaja.
Nit o dia? Dia.
Una mania? El volum sempre ha 
d’estar en números parells, els 
números senars em donen mal 
rotllo.
Una paraula? Filaberquí.
Un llibre? L’Alquimista de Paulo 
Coelho.
 Un somni? Poder teletranspor-
tar-me.
Personatge de ficció? Sakura.
Un color? El verd poma.
Una cançó? Alguna de... Itaca 
Band.
Un lloc per viatjar? Roma, a la 
bella Itàlia.
Cola cao o Nesquik? Cola cao 
de tota la vida.
Dolç o salat? Dolç.
Per beure? Fanta de taronja, tot i 
que l’aigua sempre hi té un lloc. 

Rocio Viñals

Mar o muntanya? Muntanya.
Dalt o baix? A dalt, sempre amunt.
A peu o en bici? En bici.
Carmanyola o entrepà? La veritat és 
que la carmanyola és genial, però 
sempre acabo amb un entrepà perquè 
és més fàcil.
Gep o escoltes? MIV.
Nit o dia? Dia, dia amb molt de solet.
Una mania? Quan la gent es rasca les 
mitges i fa aquell soroll...
Una paraula? Llibertat.
Un llibre? Kafka a la platja.
 Un somni? El poder de traslladar-me i 
poder viatjar per tot el món.
Personatge de ficció? El Doraemon 
sense dubte, perquè vull tenir la bu-
txaca màgica.
Un color? El verd oliva. Buah, men-
tida, el lila. No mentida, el verd, però 
un verd-lila-taronja.
Una cançó? A mi me mueve el aire.
Un lloc per viatjar? Les illes Seyche-
lles.
Cola cao o Nesquik? Nesquik.
Dolç o salat? Salat i dolç de postres.
Per beure? Un suc de taronja natural.
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Hola a tots i a totes!  Vau ser uns/es cracks resolent els enigmes 
anteriors, així que...  Aquí teniu nous reptes!  

 

Un cotxe de color negre amb els llums apagats, entra en un carrer que no 
té fanals, on cap casa té els llums encesos. De sobte se li creua un gat 
negre. Malgrat tot, el conductor el pot esquivar. Com ho pots explicar? 

 

En un funeral un home està mirant un retrat, aleshores se li acosta una 
persona i li pregunta:  “És de la seva família el senyor del retrat?" L' home 
li respon:  "No tinc germans ni germanes i malgrat tot, li dic que l'home del 
retrat és fill del meu pare". Com és possible? 

 

Què passa cada dia a la selva de 4 a 6 de la matinada? 

 

Què és allò que hom troba un cop cada minut, dos cops en un moment i 
mai podrà trobar en un segle? 

 

Hola a tots i a totes!  Vau ser uns/es cracks resolent els enigmes 
anteriors, així que...  Aquí teniu nous reptes!  

 

Un cotxe de color negre amb els llums apagats, entra en un carrer que no 
té fanals, on cap casa té els llums encesos. De sobte se li creua un gat 
negre. Malgrat tot, el conductor el pot esquivar. Com ho pots explicar? 

 

En un funeral un home està mirant un retrat, aleshores se li acosta una 
persona i li pregunta:  “És de la seva família el senyor del retrat?" L' home 
li respon:  "No tinc germans ni germanes i malgrat tot, li dic que l'home del 
retrat és fill del meu pare". Com és possible? 

 

Què passa cada dia a la selva de 4 a 6 de la matinada? 

 

Què és allò que hom troba un cop cada minut, dos cops en un moment i 
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Hola de nou petites xafarderes!

Us estareu preguntant: què deu haver passat tota aquesta setmana que no hi ha ha-
gut MIV? Doncs ni us ho imagineu!

El tret de sortida de la setmana boja de la qual venim va ser la tancada! I quina tan-
cada! Ja sabeu que són hores i hores de reunions, i tantes hores s’han d’animar amb 
una bona festa final. Doncs en aquesta festa va sorgir la millor cohesió de l’equip de 
monitores, jugant, ballant, etcètera.

I és que aquestes “vacances” moltes monitores han viatjat molt lluny, a retrobar belles 
i velles amistats, com la de la Laia Pérez, us recordeu d’ella? Hehehe Segur que sí! 
Fa poc ens va escriure des de Granada per explicar-nos a la secció “La Vida Sense el 
MIV” com li anava per terres “surenyes”. I és que és feliç com un gínjol1 i us ho podem 
ben confirmar.

A més, avui hem començat amb moltíssimes ganes i és que… heu vist què net està el 
MIV? Ens han dit els veïns i veïnes que durant la setmana s’han vist uns follets rondant 
pel local i que l’han netejat tot de dalt a baix.

Ja és primavera, i en això que diuen la sang altera2, els donem tota la raó. Les comis-
sions de joves ja s’estan posant les piles per organitzar el que faran, ja han vist que la 
parada de Sant Jordi comporta molta feina. A part de demanar els permisos, també 
han de preparar manualitats i preparar-se pel gran dia de cohesió que faran mentre, 
entre d’altres, venen roses (també esperem que se’n regalin).

PD: per cert! L’ós ja va poder arreglar la cova, solucionant el problema que havien 
causat les abelles. Aquestes que es van canviar de rusc fa mesos ja han buidat com-
pletament el seu antic rusc, per fi!

1. Feliç com un gínjol. A l’antiga Mesopotamia hi havia una cabra molt petita, que tothom conei-
xia. Es deia Gínjol i sempre estava contenta saltant pels prats verds, ja fes Sol o tempesta. Estar 
feliç com un Gínjol s’associa dons a estar com una cabra, i… per què estar content quan és un 
dia de tempesta? Pregunteu-li a la Laia Pérez, que nosaltres no ho sabem.

2. La primavera la sang altera. Aquesta frase feta ve del català antic, quan els metges notaven 
com la sang de la gent saltava d’alegria pels canvis moleculars que es podien detectar amb el 
microscopi. S’ha descobert més recentment que aquests canvis es donen en moments molt 
concrets, tots molt relacionats amb la primavera, l’amor i l’amistat.


