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Hola famílies!

Les monitores estem tristes per no haver pogut realitzar la sortida Twister 
d’acampada… la pluja ens ha jugat una mala passada i hem preferit no arriscar-nos 
a patir dins les tendes i passar una tarda al MIV; mantenint l’esperit d’intercanvi de 
monitores entre grups, tant característic d’aquesta sortida.

Malgrat el xàfec no se’ns ha acabat per res l’espeit crític i us volem posar sobre les 
vostres mans un tema que ens ronda pel cap. Us heu fixat mai en el nombre de mo-
nitores que som al MIV i la relació amb el nombre d’infants? I quina és a l’escola?

La llei dicta que per fer activitats de lleure, és necessari un o una monitora per cada 
10 infants. Per altra banda, ens trobem que a les escoles un o una mestra pot arribar 
a estar sola en una classe amb 25 infants al seu càrrec. Veient això és quan se’ns 
generen certs dubtes. Els nombres parlen per si sols.

Per què l’educació a l’escola i l’educació en el lleure ha d’estar regulada de forma 
diferent en quant a l’atenció personalitzada als infants? Com s’ho fan els i les mes-
tres per poder fer bé la seva feina i atendre a tots els infants i les seves necessitats? 
Per què la llei és més exigent per les entitats sense ànim de lucre?

Creiem que a l’escola hi ha d’haver una millor atenció personalitzada a tots els in-
fants, tal i com intentem fer dissabte rere dissabte als esplais. Aquesta és una de 
les grans causes que provoca un distanciament entre l’educador i l’educand, aquest 
distanciament sovint provoca rebuig al context educatiu entre d’altres. 

Esperem que això serveixi per despertar la vostra inquietud i esperit crític, tal i com 
fem nosaltres dia rere dia.

Equip de monitores del MIV.
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LES REFORMES DEL MIV! 

Sí senyores i senyors! Podeu 
comprovar vosaltres 
mateixos/es que les escales 
del local fan goig! I és que les 
hem arreglat! 

Ara estem revisant el sistema 
elèctric, i el local en general  
ja que és vellet... L’estem 
modernitzant! 

 

 

EL PREGONET!! 

Sabeu qui seran els i les 
responsables de dur a terme 
el pregonet aquesta Festa 
Major 2016 ...??  

Doncs sí! El MIV participarà 
aquest any a la festa major 
dels petits duent a terme el  

 

MATERIAL EXCURSIONS 

Us recordem que qualsevol 
tipus de material per a les 
excursions que se us ha 
quedat petit, o que ja no feu 
servir, com ara aïllants, sacs, 
motxilles, etc. Al MIV serà 
benvingut i reutilitzat per un 
altre infant que ho necessiti!  

Moltes gràcies. 

 

 

 

pregonet. 

Estem mirant com 
l’enfocarem, encara no ho 
tenim molt clar, el que sí que 
està clar és que ens fa molta 
il·lusió aquest petit projecte i 
ho farem amb moltes ganes! 
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MIV4 
ja tenim
 samarreta
  de
  campaments!
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Tens un nou missatge de “el gnomo de la copa”: no m’oblidis!

MIV5 ens estem cansant de les vostres hormones...

Mivnorquers
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Classe de Topologia i Geometria Global de Superficies, Dr. Vicenç Navarro està 
introduint la noció de mètrica Riemanniana i de sobte... Un watsapp del Niko! Cert! 
hem toca la secció de la vida sense el miv ><. No me’n recordava. Bueno calma 
què has apres aquests últims quatre anys: No és tant important el temps amb què 
ho facis si la idea és guai i re-utilitzar és de savis. Doncs pensem idees del miv “re-
sultones”... ¡¡Versionar una cançó!!. Així que us he versionat la cançó de Jaio dels 
Pets explicant la vida sense el miv

Viure no és fàcil sense el miv, 
quan no és la uni, et trobes sol, 
de tant en tant sens alguna rialla, 
però no hi han nens i tot va de dol.

No et falta gaire per jubilar-te, 
però del miv n’ets fins que mors, 
una altra cosa has de buscar-te 
i deixar l’esplai molt a contracor. 

L’última tancada del mes de març 
et va obligar a donar aquest pas, 
a l’estiu quan t’en vas al nou casal, 
se t’entelen els ulls i et fa molt pal.

uooooo De petit et van fer una gimcana, 
uooooo de jove vas voler canviar el mon, 
uooooo de moni t’has cremat amb 
l’assemblea 
uooooo i ara exmoni, et donen pel sac ! 

Tota la vida St. Raimon de cara, 
sovint fotut però pencant a gust, 
estrenys els punys i alces la mirada, 
preguntes al GEP si tot això és just. 

És tard quan arribes i estàs xafat,
ella juga al teu costat, 
“el GEP no té remei”, la moni et diu,
“però qui mana no, d’això no en viu !” 

De petit et van fer una gimcana... (2)

Eloi Sans, 

P.D. Tant de temps fent mates ha deixat les meves dots creatives sota mínims.

P.P.D.Exmonis i exmones que llegiu això. Els hi cantem a les pròximes caramelles i 
que vegin el que és bo? ;)



 

 

Avui no us portem cap esplai en concret en aquestes pàgines. Oooh… Podreu 
pensar. Però no! Us expliquem una mica què és Esplac i com està organitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Com s’organitza? 
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104 

ESPLAIS 

Distribuïts en... 

El millor? 

LA VIDA D’ALTRES ESPLAIS
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8 
esplais 

 

 

 

El nostre sector: Penedès Garraf i Anoia! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunions de sector: 
els sectors geogràfics es reuneixen 

un cop cada mes. Al Penedès Garraf ens 
reunim el tercer dimarts de cada mes a un esplai 

diferent cada cop. En aquestes reunions els esplais 
 del sector ens coordinem, compartim i preparem les 
 activitats conjuntes del sector: Diada dels Drets dels 

 Infants, Calça’t (formacions per les monitores), 
Trobada de Grans del Sector, Trobades 

Generals de Sector, Trobada de 
 Joves Intersectorial... 

 

 

A principis de curs es duu a terme l’AGO (Assemblea General de Sector) on tots els 
esplais del sector hi estan convidats i on s’elegeixen els membres per l’EGS (Equip 
General de Sector) i es decideix quins objectius tindrem com a sector, quines activitats 
farem... Actualment en Dani i en Niko són EGS del sector i na Marina n’és la tècnica! 
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El pregonet de la Festa Major Petita

Com ja us hem explicat a la secció d’informació, aquest any el pregonet de la Festa 
Major Petita anirà a càrrec nostre, sí! DEL MIIIIIIIIIIIV!!!!!!

Un dissabte a la tarda, mentre les monitores estàvem atrafegades preparant superacti-
vitats per vosaltres, un administrador i una administradora de la Festa Major ens van 
venir a veure per demanar-nos si ens veuríem en cor de fer-ho.

Per si no sabeu de què es tracta, avui, us en farem cinc cèntims!

Ja fa dos anys que el dia 1 de setembre, abans de la Festa Major dels Petits, alguna as-
sociació de la vila fa un pregó per donar el tret de sortida a aquesta festa. 

Fa dos anys va ser el torn de l’Agrupament Escolta, l’any passat Univers Penedès i 
enguany ens toca a nosaltres!

Podem fer tot el que volguem: una obra de teatre, una cançó, una lectura de textos... 
Fins i tot, un streptease!!!!!!! 

Deixant les bromes a banda, necessitem la vostra ajuda i col·laboració perquè aquest 
pregonet sigui el millor i el més participatiu possible!

Podeu venir infants i joves des de MIV1 fins a MIV6, famílies (pares, mares, germans, 
germanes, cosins, cosines, avis, àvies...) i evidentment els monitors i monitores també 
hi serem presents!

Potser no només voleu actuar o sortir, però teniu idees molt interessants que us agra-
daria que es portessin a dalt de l’escenari! Si és així, també us podeu posar en contacte 
amb nosaltres! 
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VOLS PARTICIPAR ACTIVAMENT 
EN LA CREACIÓ DEL PREGONET?

VOLS PUJAR DALT DE L’ESCENARI 
EL DIA 1 DE SETEMBRE?

TENS ALGUNA IDEA PEL PREGO-
NET DEL 2016?

Si és així envia un correu electrònic a...

pregonetmiv@gmail.com

Ens posarem en contacte amb totes vosaltres i us anirem 
informant del procés que tenim en ment les monitores.
Esperem de tot cor que entre totes i tots sorti un pregonet 
inoblidable.
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La Bella dorment 

Cia. Dreams Teatre. Adaptació del conte de Charles Perrault amb música i 
arranjaments de Manu Guix.  

En un regne llunyà, hi havia uns reis que no tenien fills i per aquest motiu 
decideixen consultar a mags i fades. Únicament la fada setena, la menys 
experimentada, accedeix a ajudar-los. A la fi, els reis tenen una filla i el dia del 
bateig, la malvada fada sisena, li fa un malefici a la princesa: abans de complir 
setze anys es punxarà amb una agulla i morirà. Una nova versió musical del 
conegut conte.  

Diumenge 8 de maig a les 12 del migdia al Teatre Municipal de Cal bolet. 

 

 

 

 

Conillet, a partir d’El conejito del tambor de Duracell de Marta Galán Sala 

La Clara Segura interpretarà el monòleg adaptat i dirigit per Marc Martínez, el 
retrat d’una dona polièdrica, una dona al límit que ha de fer malabars a diari per 
combinar totes les seves facetes i mantenir un mínim equilibri entre les seves 
obligacions i els seus desitjos. Però, a quin preu? Quina d’aquestes cares –mare, 
amant, treballadora, ser humà, ser social, ser viu...– pesa més que les altres? La 
protagonista de Conillet divideix el temps i multiplica els dies; ella mateixa es 
multiplica i es divideix, un cop rere l’altre… Però, per més que s’hi esforça, no li 
surten els números. 

Dilluns 16 a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Cal Bolet.  
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El conte de la princesa Kaguya, pel·lícula d’studio Ghibli 

Pel·lícula basada en el conte popular 
japonès anònim del segle IX “El tallador 
de bambú”. Tot comença quan una 
parella de gent gran troben una nena 
minúscula dintre d’una planta de bambú 
i l’adopten com una filla. La Kaguya 
creix molt ràpid i la seva família l’educa 
com si fos una princesa, però ella diu 
que va venir de la lluna i ha de tornar 
allà, com acabarà el viatge? 

 

Charlie i la fàbrica de xocolata 

Com que el 2016 es celebren els 100 anys del 
naixement de Roald Dahl us recomanem un dels 
seus llibres més coneguts, Charlie i la fàbrica de 
xocolata. Us recomanem molt aquesta lectura 
encara que ja hagueu vist la pel·lícula que va 
dirigir Tim Burton!!  

I per qui no sàpiga de què va... és la història d’en 
Charlie Bucket, un noi que viu en la pobresa en 
una petita casa amb els seus pares i avis. Els avis 
d’en Charlie viuen postrats en un gran llit. En 
Charlie és un noi bo, i que rep una única rajola de 
xocolata a l’any, pel seu aniversari. I té un somni, 
poder visitar la fàbrica de xocolata d’en Willy 
Wonka, a partir d’aquí ja no expliquem res més i 
és cosa vostra saber quines aventures viu el 
protagonista!  
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Roger Tutusaus
Mar o muntanya? Mar. Naah jeje mun-
tanya òbviament.
Dalt o baix? Dalt.
A peu o en bici? En bici.
Carmanyola o entrepà? Aah... Buah 
aquesta és complicada. Si m’ho he de 
fer jo entrepà.
Gep o escoltes? Mmmh.. aquesta pre-
gunta...? MIV!
Nit o dia? Eeh... Dia.
Una mania? Mossegar-me les palletes 
del dit.
Una paraula? Ideal, com material jojojo.
Un llibre? El mecanoscrit del segon 
origen, que és molt guai.
 Un somni? Poder volar.
Personatge de ficció? No sé que res-
pondre... Roronoa zoro.
Un color? Vermell!
Una cançó? Ha de ser una cançó de 
l’Eminem que podria ser.... Esbarzers 
de la Gossa Sorda.
Un lloc per viatjar? La Comarca.
Cola cao o Nesquik? Nesquik, Nesquik.
Dolç o salat? Dolç i picant.
Per beure? Ja... Aigua, aigua, aigua. 

Judit Vinyals
Mar o muntanya? Muntanya.
Dalt o baix? Baix.
A peu o en bici? En bici, que vaig més 
ràpid.
Carmanyola o entrepà? Els entrepans 
del papa!
Gep o escoltes? MIV!
Nit o dia? Nit.
Una mania? Dormir massa... Però no és 
del tot dolent!
Una paraula? Mmm... Alegria.
Un llibre? Corazón indio.
 Un somni? Viatjar per tot el món, 
conèixer les seves cultures, provar els 
menjars...
Personatge de ficció? Harry Potter, 
sense dubte!
Un color? Blau turquesa.
Una cançó? Mmm... City of Angels o 
When I’m gone.
Un lloc per viatjar? Tot Amèrica, per no 
dir tot el món...
Cola cao o Nesquik? Nesquik.
Dolç o salat? Tots dos, depèn del mo-
ment...
Per beure? Orxata o Nestea. 
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Joana Pinyol
Mar o muntanya? Pensant en els campa-
ments, prefereixo la muntanya.
Dalt o baix? Al mig o a baix, és igual.
A peu o en bici? Súper clar, a peu.
Carmanyola o entrepà? Sóc molt de car-
manyola, l’entrepà no val per res.
Gep o escoltes? Preferir... prefereixo es-
coltes, però... Som del miv.
Nit o dia? La nit.
Una mania? Menjar olives en números 
parells.
Una paraula? Pèlag, que els que no són 
del Penedès no saben que vol dir.
Un llibre? Un que m’agrada molt és “La 
vida al davant” de Romain Gary.
 Un somni? Que hi hagi pau al món.
Personatge de ficció? El Suprunaman, de 
l’Arale.
Un color? El lila.
Una cançó? La nina de miraguano, la toca 
l’Orquesta Fireluche amb el Pau Riba.
Un lloc per viatjar? M’agradaria molt anar 
a l’Illa de Pasqua, estic com molt obses-
sionada.
Cola cao o Nesquik? Jo sóc de Nesquik, 
però tampoc m’agrada gaire.
Dolç o salat? Sóc de molt salat, m’agrada 
molt el salat.
Per beure? Baileys, com les iaies.

 

Sergi Buendia
Mar o muntanya? Euskadi, que té mar i 
muntanya!
Dalt o baix? Dalt.
A peu o en bici? En bici.
Carmanyola o entrepà? Entrepà, a po-
der ser de truita de patates.
Gep o escoltes? MIV!
Nit o dia? Nit.
Una mania? Tocar la meva famosa bar-
ba. (deixem-lo somiar...)
Una paraula? Quelcom.
Un llibre? 1984, de George Orwell.
 Un somni? Ser capaç de volar, però 
sense ales, important!
Personatge de ficció? En Naruto Uzu-
maki.
Un color? El verd.
Una cançó? Bon dia, dels Pets.
Un lloc per viatjar? Lisboa, no en vaig 
tindre prou... (pregunteu-li, pregunteu-li 
la història...)
Cola cao o Nesquik? Colacao.
Dolç o salat? Salat.
Per beure? Polvoro. (pregunteu-li si sou 
valents)
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Oi que quan anem d’excursió amb el MIV no ens perdem mai?? 
(Noooooooooo!!!) I sabeu com és que ens orientem tan bé? (Per quèèè??) Doncs 
perquè sempre que sortim de casa portem una brúixola!! (hehehe). No patiu, si 
no en teniu us explicarem com fer-ne una! 

Què necessitem? 

 1 tap de suro 

 un bol 

 aigua 

 una agulla 

 cinta adhesiva 

 un imant 

 

Com la fem? 
 
1.  Imantem l' agulla tot i fregant-la amb l' imant unes 50 vegades en la mateixa 
direcció. 
2. Enganxem l' agulla amb la cinta adhesiva al tap de suro. 
3. Ho col·loquem al bol ple d' aigua. 

4. Ho deixem en repòs i l'agulla marcarà el Nord. 

 
Per què les brúixoles sempre marquen el Nord? 
Perquè l’agulla imantada girarà buscant el nord. Els imants s’alineen amb altres 
imants, en aquest cas l' atracció de la terra. 
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Hmmm... quan ve el temps de la primavera! Ve la fruiteta! Ve la fruiteta! Quan ve el 
temps de volar orenetes. Amb la fruiteta hem de fer un gelat! (s’ha de llegir amb el 
ritme de la cançó de la castanyada).

Us hem preparat una recepta molt senzilla, però molt refrescant ara que ve el bon 
temps: GELAT DE KIWI.

Ingedients:
- 9 kiwis
- 1 culerada petita de suc de llimona
- 1 cullerada gran de sucre glass

Procediment:
Traiem la pell als kiwis i els tallem a trossos i els posem en un bol amb una cullerada 
petita de suc de llimona i una cullerada gran de sucre. Ho triturem tot fins que tinguem 
un puré.
Posem el pure en un motllo de gelat. Si no en tenim també els podem posar en petits 
gots de pàstic amb un pal de fusta i tapats amb paper transparent.
Els posem al congelador durant unes 6 hores i tindrem un gelat de fruita natural, ben 
sa i fresquet.
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Hola hola MIV’s!! Avui tenim una cosa molt interessant... Jeroglífics!! A veure a 
veure si els sabeu endevinar... 

1-Aneu amb compte a l’excursió...  

 

 

 

2-Amagada... 

 

 

 

3- Heu explorat bé el bosc?? 

 

 

 

3- Sense pressa... 
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Hola de nou petites xafarderes!

Aquest mes d’abril ha sigut un mes molt entretingut al MIV, i és que hem fet de tot i més! Ha 
estat un més molt productiu! Ha estat començar la primavera i…. PUM! Notícies fresques 
“pordoquier”.

Els monitors i monitores, com bé sabeu, vam anar a la Monifesta’t, una sortida on durant dis-
sabte vam poder fer activitats i per la tarda formacions. I sí, sona molt bé i molt “pogre” però 
a moltes monitores ens interessava poder celebrar les noves amistats del dissabte durant el 
concert de la nit. I qui diu celebrar diu… ja ens enteneu. No podem esperar que 700 monitores i 
monitors d’arreu de Catalunya es trobin a Berga per fer formacions, activitats i festa i que d’allà 
no en sorgeixi res! Qui no vulgui pols que no vagi a l’era1, que en diuen!

I és que mentre nosaltres estavem a Berga, els infants i joves de MIV4, MIV5 i MIV6 es van 
trobar al MIV… uuuh! “Escandalo, es un escandalo!” I, segons les nostres fonts d’informació 
més involucrades en temes romàntics, es diu que hi va haver certs fils amorosos que es van 
consolidant. Ara entenem perquè les manualitats que en van sortir no eren del tot… com dir-
ho… aptes per la venda.

I és que no només els més grans del MIV s’han trobat tots junts, els més petits i petites de la casa 
també ho van fer el mateix dia de Sant Jordi mentre els grans pencaven (no massa, la veritat) a 
la parada. Els grups petits van fer durant el dissabte de Sant Jordi una activitat transversal. I és 
que aquestes activitats permeten que els infants i monitores es coneixin millor, i que millor que 
conèixer-se tots el dia del llibre i la rosa? I és que al color rosa, l’amor (i l’amistat) s’hi posa2.

Esperem que d’aquesta bonica primavera en surtin les relacions personals (amoroses, amisto-
ses, amor-odi… i totes les hagudes i per haver) més boniques de tot l’any!

Aneu-vos posant les piles, perque l’estiu és al caure, i les xafarderies aniran que volen!

1. Qui no vulgui pols que no vagi a l’era. Aquesta frase feta es va començar a dir, quan els pa-
gesos del Penedès van descobrir que els porcs tenien al·lergia a la pols! Ja sabeu… coses que 
passen a la primavera... Van acabar traient els porcs de l’era, i els van tancar a les granges… 
Pobres porcs!

2. Al color rosa, l’amor s’hi posa. Els enamorats sempre han pintat cors de color rosa. La frase 
feta ve d’aquí, ja que es creia que els cors eren de color rosa.


