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Com bé sabeu, aquest estiu passat els grups petits del MIV van anar de colònies a la 
casa Mas Colltort. Durant els 9 dies vam estar bastant tranquils però alhora distrets, i 
amb un molt bon ambient. Des del primer dia, el qual només baixar del bus, una bona 
pedregada ens va donar la benvinguda, fins a l’últim dia quan vam marxar (molt tristos 
perquè tornàvem a casa), els propietaris de la casa ens van ajudar en tot el que van 
poder i es van entregar molt, el qual vam agrair!

Les instal•lacions estaven molt bé i preparades perquè els infants juguessin passant-
s’ho d’allò més bé i sense cap perill!

Per altra banda, en ser una granja escola, el primer que ens va sobtar molt va ser la 
situació en la qual es trobaven alguns dels animals de la casa. La situació, que ja havia 
creat algun debat entre monitores va arribar fins al punt que algunes de nosaltres ha-
guéssim d’omplir un cubell d’aigua per satisfer la set d’alguns gossos!

A mitges colònies quan aquest tema ja ens començava a alterar una mica i els infants 
començaven a fer-nos comentaris sobre alguns animals, l’home de la casa li va explicar 
a una monitora que ja havia tingut problemes judicials amb associacions animalistes a 
causa de l’estat de les bèsties! Quan les monitores de colònies vam arribar a Vilafran-
ca, vàrem traslladar a l’assemblea tot el conflicte que girava al voltant dels animals de 
la granja.

Com a conclusió tot l’equip de monitors i monitores ressaltem que aquest tipus de 
conducte no és l’adequada enlloc i menys en una granja-escola. Un dels nostres princi-
pals objectius com a Esplai és respectar el màxim la natura i els éssers vius. Estem en 
contra de qualsevol maltractament animal i, per tant, volem recordar el nostre posi-
cionament sobre aquest tema, creiem que cada vida és un món i treballem perquè els 
infants puguin gaudir d’aquests amb total respecte!

Equip de monitores del MIV.
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 20N Drets dels Infants 

Com veureu al calendari, aquest 
any ha canviat el format del día 
dels drets dels infants. Aquest 
any farem una sortida de dos 
dies amb la resta d'esplais del 
sector Penedès-Garraf i Anoia el 
19 i el 20 de novembre. Rebreu 
informació més concreta més 
endevant!  

 

SOLIDARITATS 2016 

El dia 29 d'octubre tindrà lloc la 
XVII Festa Solidaritats 2016, a la 
rambla de Sant Francesc, de 17 a 
21 hores.  A la web del MIV 
trobareu tota la informació sobre 
aquestes jornades tan 
interessants! Us recomanem 
molt fel's-hi una ullada.  

 

 

 

 

Swing al Casal Popular 

Cada dissabte de 19h a 21h, 
l'entitat Swing Vilafranca ofereix 
sessions obertes de swing per a 
què tots/es aquelles aficionats a 
aquest estil de ball pugueu 
practicar als vostres passos al 
ritme de la música. No cal que 
tingueu experiència prèvia, 
només moltes ganes de passar-
ho bé! Alguns/es monis del MIV 
ja ho hem provat i us ho 
recomanem mooolt!! 
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Jo què us haig de dir… Sóc el Niko i 
l’any passat vaig descobrir el que és el 
millor grup del MIV. Aquest any 
tenim moltes ganes de fer feina ben 

feta, divertir-nos i 
treballar el que 
més vulgueu! Que 
ja sou els grans… 
MIV6!

Holita! Jo sóc l'Alba i he tornat al MIV 
després d'un any d'absència, per tant 

també és el meu tercer any de 
monitora. Tenia moltes moltes ganes 

d'estar amb joves 
així que espero que 

aquest any sigui 
inoblidable!

Jo sóc el Nil, 
tothom em diu 

Nil...! Fa tres anys 
que sóc monitor 

del Miv però és el 
primer any que 

estic amb joves!! 
Tenia ganes de 
començar una 

nova etapa al Miv i amb qui millor 
que vosaltres per compartirla!

Hola, em dic 
Adrià, però 
tothom em diu 
Arjona, Arjo, 
Arjonas brothers 
o qualsevol altre 
cosa que se us 
acudeixi! Aquest 
serà el meu 6è 
any al MIV i tinc 
moltes ganes de 

conèixer nous grups i aprendre molt 
de vosaltres tot compartint un munt 
de noves experiències!
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Aquesta serà la secció que les famílies i JUMPA podreu 
fer servir per exposar el que creieu del MIV, les vostres 
mogudes, idees, consells, experiència… Un espai per compartir 
entre vosaltres i amb el MIV!

Des del MIV 
creiem que l’entitat 
ha d’estar formada i 
organitzada tant per 

monitores, com per infants 
i també per famílies. És per 

aquest motiu que la 
participació d’aquestes 

últimes està 
representada per la 

JUMPA,

Les tasques de la 
JUMPA són la de contacte 

directe amb l’equip de 
monitors (a través de la comissió 
Famílies) per poder aconsellar i 

donar opinió sobre el dia a dia de 
l’esplai i la tasca educativa que 
duem a terme. A més de poder 

representar l’entitat a nivell 
legal i poder portar la 
tresoreria de l’esplai. JUMPA 

JUnta de Mares i PAres

Famílies

Equip de 
monitores

Comi 
famílies JUMPA

Reunions “mensuals”

AGO i altres espais de participació

Monitores de contacte de la comissió famílies: Joana Pinyol (680 52 78 57), Laia 
Navarro (695 51 81 95), Paula Nef (658 76 36 82) i Adrià Nicolàs (618 87 26 38).

Famílies
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PECticipa
Hola hola holaaaaaa! Us donem la benvinguda a una nova secció de l’Esquitx... 

PECticipa!  

Es tracta d’una secció a partir de la qual infants, joves i famílies podeu 

participar en la creació del Projecte Educatiu de Centre del MIV!!!  

En aquesta secció nosaltres us enviarem REPTES que heu d’anar resolent amb el 

simple fet d’observar el vostre entorn: l’escola, l’institut, el MIV, el grup d’amics i 

amigues, la família, Vilafranca, la comarca... 

Un cop hagueu complert el vostre repte ens en podeu enviar el resultat a 

mivesquitx@gmail.com amb el títol de PECticipa i cada mes farem un sorteig 

entre totes les persones que ens hagueu respost i farem l’entrega d’un PREMI! 

Aquest trimestre els reptes giraran a l’entorn de l’ANÀLISI DE LA REALITAT, és a 

dir... QUIN ÉS EL MÓN QUE ENS ENVOLTA? 

El repte que us proposem aquest mes és... 

 Pensa en una o algunes de les teves pel·lícules preferides… Les 
famílies que hi apareixen, són com la teva?  

Per exemple: el mateix nombre de persones, cases/pisos semblants a la 
teva, hi ha un pare i una mare?, i vosaltres?,etc. 
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Aquesta edició començarem presentant un dels espècimens 
més estranys (el rànquing està força igualat) que s’ha 
incorporat a l’equip de monis i mones d’aquest any.  

El seu nom comú és Jana Jubert  i, a part de ser una 
apassionada del dibuix, del viatjar i de passar-ho sempre tan 
bé com pot, és una enamorada de la vida. És una de les 
monitores de MIV 4. 

Li encanta llegir, i es crea històries de com serà o què estarà 
fent d’aquí uns anys. En té mil i una dins el cap, i està més 
que disposada a explicar-les. 

Vol ser una bohèmica, estudia Comunicació Audiovisual per a poder plasmar els 
seus somnis i ambicions a les seves futures pel·lícules. 

 

 

Aquest de l’esquerra és l’Arnau Amat, una altra incorporació 
que arriba amb moltíssimes ganes. El nou monitor de MIV 3 
GRAN és una explosió d’energia, no para mai quiet. 

Aquest subjecte és futbolista, per això potser algun dissabte 
no el veureu pel MIV (ooooooh..) però està disposat a donar-
ho tot d’ell mateix! 

És un cul inquiet, necessita sempre fer alguna cosa perquè 
sinó s’estressa. Té un friqui enterrat dins, o no tan amagat, 
que quan floreix pot arribar a ser molt pesat. Tot i així és un 
amor de persona. 

Està estudiant un bon batxillerat científic que el farà parar boig, si mai el veieu 
esgotat o nerviós ja en sabreu la raó. 

Monis Nous



11

- zuuuuuuuuuuuummmm, zuuuuuuuuuuuuuuuuuummmm.
Em vibra el wats’up, que pesat això que vibri ho hauré de canviar, penso. Miro 
el mòbil, distret. De cop veig un wats’up del meu fillol: que bé quina alegria!, 
penso, però de cop la meva intuïció felina em diu que aquí hi ha gat amagat.
Evidentment no m’equivoco, ja em volen tornar a enredar per fer feina aquests 
del MIV. I què els hi dic jo ara a aquests pesats?
Que trobo a faltar quedar toooots els dissabtes a les 16:00h per estar-me allà 
mínim fins a les 22:00h de la nit? No crec pas que s’ho creguin.....
Que trobo a faltar aquelles tancades en les que fèiem reunió des de les 18:00h 
de la tarda fins a les 04:00h del matí? No puc dir-ho sense que se m’escapi el 
riure...
Que trobo a faltar aquelles sortides que SEMPRE (i quan dic SEMPRE és SEM-
PRE) coincidien amb un Barça - Madrid o unes semifinals (a vegades fins i tot 
finals) de la Champions?
Se’n recordaran de mi a les reunions volent canviar-ho a tota costa i no serà 
creïble.... Hi ha d’haver alguna cosa... t’hi has passat des dels 5 anys fins als 25, 
quelcom havia de tenir....
Ja està! Ja ho tinc! Ja sé el que trobo a faltar! És la gent fantàstica que allà he 
conegut, les històries viscudes amb el grup, tot el que he après... però bé, tot 
i això no és que ho trobi molt a faltar. No ho trobo a faltar perquè tan maco és 
veure que hi ha camins que has de recórrer com veure que has arribat al final 
del camí.
Jo he acabat el meu camí al MIV i sé que ara li toca a altres persones caminar 
amb el MIV, concretament a personetes que vaig conèixer fa molts anys i que 
he vist fer-se grans. Sé que ho faran igual de bé o millor que jo.

I bé, per acabar, sé que el meu camí de moni ha aca-
bat, però això no vol dir que sigui un “fins mai”... 
Algun dia espero tenir criatures i ja us dic jo que 
no les portaré pas ni al GEP ni al CAU... i, perquè 
no, algun dia repetir aquells sopars de JUMPA que 
molen tant, no com a monitor, sinó com a pare del 
MIV... potser aquesta serà la manera de retrobar-
me amb la gent fantàstica que he conegut.
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M: Martí 

Marti Montaner
 
On ets: A casa  
Què fas? Però això és miventrevistes o un 
interrogatori? Llegint i punto. Bueno, posa el 
que et doni la gana... 
Mar o muntanya? Eeh eeh.... Muntanya 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola 
Colònies o campaments? Us esteu 
descollonant de mi? Colònies 
Un heroi de ficció: Súper Mistu *el seu gat* 
Un somni: Mmmm.... banyar-me a una 
piscina de nubes. Bueno no, no, de lacasitos! 
Completa la frase: a cada porc... *silenci 
total* *sons estranys* La sé però... *silenci* 
Pues... pobrets... pos el maten jo que sé ! 
Manguitos o flotador? Un flotador d'aquells 
tipu grans *és molt alt, i hi ha de cabre bé* 
Una pel·lícula: Martí: Mmm.... com es diu 
aquella que mirem que fa tanta por? 
E1: Insidius? 
M: Insidius 1, la primera 
Una cançó: El Joan petit com balla, balla, 
balla, balla *la ha cantat amb molta il·lusió* 
Unes vacances? Una setmana a Florència 
Cola Cao o Nesquik? Zero! Cap de les dos, 
cola cao zero no eeh, cap... La de tita de vaca 
Gep o Escoltes? Geescoltes, no, no, posa.... 
pasapalabra! 
Dolç o salat? Dolç 
Carn o peix? Carn 
Un color: *riu de l'anterior* Que no ric 
perquè em preguntis un color tio! Taronja 
Una paraula: Però quina mena de preguntes 
són aquestes? Vale, una paraula? *sorolls 
estranys* Pedra 
Un joc: La herencia de la tía Ágata 
Una afició: Jugar a la herencia de la tía 
Ágata 

 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? M: Mistu.... *pausa* no Mistu no, 
potser... Ágata... 
E2: Esperava que diguessis això! 
M: Però... Posa que em quedaria sense, no, 
no! *torna a rectificar* No el canvio. Martí i 
punt 
Per beure: Una copeta d'aigua 
Un número: Joe tu.... -1 *és curiós inclús 
per això* 
Per menjar: M: Espaguetis 
E1: has dit paella?*si, E1, si....* 
Un llibre: M: Bearn (la ironia està present) 
*ens ha obligat a posar aquest parèntesis* 
Entrevistadores: NOOOOOO! 
Qui és el teu padrí: M: La Judit! 
E1: No faràs cap comentari de la Judit? Ara 
que pots. 
M: Vale si, puc fer un rodolí? *afirmem* 
Mmm... És que no em surt res tio, maleïda 
vida, no, no, que vull dir alguna cosa, que la 
Judit s'ho mereix! Posa Judit Vinyals.... 
E1: Arrenca't els ullals *riem tots* 
M: Judit Vinyals que ràpid treus els ullals! 
*la Judit segueix emocionada i plorant pels 
racons* 
 
 
 
Martí: Podeu posar una frase final? 
E1: Quina? 
 

 

L'ENTREVISTA MÉS RARA DE LA 
MEVA VIDA. 
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E1: Entrevistadora 1                                         E2: Entrevistadora 2 
C: Claudia  E1 
 

Claudia Fernandez 

On ets? Al teu costat 
Què fas? Contemplar la teva bellesa *oooh* 
Mar o muntanya? Muntanya 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola 
Colònies o campaments? Campaments 
Un heroi de ficció: Batman 
Un somni: *cara de nyap* No ho sé 
Completa la frase: a cada porc... *s'ho 
mira estranyada, no en té ni idea... es riu, 
sense pausa* A cada porc tres gallines hi ha! 
Ho sé, no té sentit, però bueno... 
Manguitos o flotador? Flotador 
Una pel·lícula: Canta 
Una cançó: Eeeh....*torna a riure* és que 
m'has pillat.... la del MIV! 
Unes vacances? Perduda pel monte! Em vull 
perdre per allà, del pal.... anar al bosc sense 
ningú i perdre'm por ahí 
Cola Cao o Nesquik? Cola Cao 
Gep o Escoltes? Miv 
Dolç o salat? Salat 
Carn o peix? Carn 
Un color: Verd 
Una paraula: Judit 
Un joc: Jugar sota la pluja 
Una afició: Dibuixar 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Alex, però com a noia. *ens mira, 
la mirem callades* Què?! M'agrada molt! 
Per beure: Mmm.... va pues jagger 
Un número: 9 
Per menjar: Espaguetis a la carbonara 
Un llibre: C: No m'agraden... no m'agrada 
llegir... tenen les lletres molt petites... 
Entrevistadora1: Si et compressis un llibre 
amb lletra més gran, això no passaria.. 
C: N'hi molt pocs! 
Qui és el teu padrí: El Pau Carbonell!

Anna Queraltó 

On ets? A casa 
Què fas? Ara surto de la dutxa 
Mar o muntanya? Ho he de fer ara? *ens 
diu frustrada* Platja ah! Mar 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola 
Colònies o campaments? Els dos 
Un heroi de ficció: Sailor Moon 
Un somni: Un somni? Buff.. no en tinc ni 
idea! No tinc cap somni! No ho sé, uala vaia 
lapsus.. *vam decidir avançar després de 
molta estona, encara segueix rallada* 
Completa la frase: a cada porc... més 
merda 
Manguitos o flotador? Flotador 
Una pel·lícula: High School Musical 2 
Intrús1 (alies Epi): La millor és la 3! 
Una cançó: El Mediterráneo, del Serrat 
Unes vacances? Itàlia bueno.. o Nova 
Zelanda, m'és igual *el mateix vaja...* 
Cola Cao o Nesquik? Cap dels dos 
Gep o Escoltes? Miiiv 
Dolç o salat? Els dos junts 
Carn o peix? Carn... crua! 
Un color: Blau 
Una paraula: Diarrea *l’E1 ho sabia* 
Un joc: Em... eh... eh... l'stop 
Una afició: Anar al cotxe escoltant música 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Anastasia 
Per beure: Coca cola 
Un número: 22 
Per menjar: Uala tio, feu unes preguntes.. 
Un bistec... Cru... No! Caldo de la mama! 
Un llibre: No sé, no llegeixo gaire... 
“L'elefant desapareix” de Murakami Haruki 
Qui és el teu padrí? És el Dani Regener! I 
em mola molt, perquè el seu padrí era el 
Niko i el seu el Xarli; és una bona formació
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Setmana homenatge a Roals Dahl 

La setmana del 17 al 22 d’octubre a Vilafranca se celebra un homenatge a R. 
Dahl. L’any 2016 es celebrarà el centenari del naixement de l’escriptor Roald 
Dhal, autor indiscutiblement apassionant i apte per tota mena de públics 
disposats a riure i transgredir amb allò més políticament incorrecte. 

Autor d’Els Culdolla, Boy (relats 
d’infància), Històries imprevistes, El meu 
oncle Oswald o Els millors relats de Roal 
Dhal entre molts d’altres en el gènere 
adult, i de la conegudíssima Matilda, 
Charlie i la fàbrica de Xocolata, Les 
Bruixes o La meravellós medecina d’en 
Jordi en les versions infantils i juvenils, 
es presenta com un autor de capçalera 
indispensable. I imprescindible.  

 A la Sala Infantil de la Biblioteca Torras i Bages hi haurà l’aparador 
cultural “Descobreix Roald Dahl”  

 Dimarts 18 a dos quarts de vuit a la 
biblioteca Lola Casas, gran escriptora 
poetessa i mestra catalana, ens farà un 
recorregut per les obres de l’autor de 
contes tan genials com Matilda, Els 
Culdolla o El dit màgic, el gran Roald 
Dahl.Divendres 21 també a dos quarts 
de vuit a la biblioteca la Jordina Biosca 
explicarà el conte Els Culldolla: El 
senyor i la senyora Culdolla no són 
només horribles, són fastigosos, bruts i 
dolents a més no poder. Es fan unes 
bromes terrorífiques, són cruels amb 
els ocells i brutals amb els Maga-Bum, una família de mones que viuen 
en una gàbia al seu jardí. 
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Rodari, Ed La Galera 

A mitjan anys cinquanta, durant uns mesos Gianni 
Rodari va dedicar la seva columna al diari L’Unità a 
respondre les preguntes que li enviaven per carta 
nens i nenes. Després de la mort de l’escriptor, es 
van reunir totes a El llibre dels perquè,* un recull 
de les genials explicacions, sempre documentades i 
adornades amb infinita inventiva, a les no menys 
genials qüestions que tot nen o nena –i algun adult 
inconformista– s’han fet algun cop: per què els lloros 
parlen? Per què els reis són reis? Per què el meu 
pare no guanya mai a les travesses? Per què la gent 
es vesteix segons la moda? Per què jo sóc jo? O, en 
què consisteix la felicitat? Totes aquestes preguntes 
formen una summa fantasiosa de tot allò que els 
petits volen saber i que un progenitor no gosa (ni sap 
com) respondre.  

“Jo acullo, el cas dels refugiats de Síria” 

Presentació campanya "Jo acullo" sobre els refugiats a Europa.  
A tot el món hi ha 21 milions de persones refugiades que fugen del conflicte, la 
violència i la persecució. La gran majoria (el 86%) viu en països en vies de 
desenvolupament. Les dones i nenes representen el 49% de la població 
refugiada. Segons la recent enquesta publicada per AI, el 80% de les persones 
estan disposades a acollir a persones refugiades als seus països, i comunitats, 
fins i tot a les seves pròpies cases. No obstant això, la manca de voluntat política 
de la comunitat internacional ha fet que moltes de les persones refugiades es 
trobin totalment desprotegides.  
Amb la intervenció de Rana Hafak, refugiada siriana, i Josep Anfruns, professor 
Història i arqueòleg a la UAB, que ha treballat durant anys a Síria abans del 
conflicte actual. 

El Dijous 27 a dos quarts de 8 a l’escorxador.  
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Heu carregat les piles aquest estiu ooooi? Ja teniu el títol de nivell 70 en 
excursionisme? Doncs ara, per acabar d’aconseguir el nivell 71 us explicarem 
com fer una brúixola casolana! 

Materials que necessitem: 

 Bol amb aigua 
 Un tros de tap de suro 
 Una agulla 
 Cinta adhesiva 
 Un imant 

Imantarem l’agulla fregant-la contra l’imant durant uns 15 segons, és molt 
important fregar-la en el mateix sentit! Després enganxarem l’agulla amb la cinta 
sobre el suro i posarem el suro (per la part on no hi ha l’agulla) sobre l’aigua.  

L’agulla girarà fins a marcar el nord! 

Sabeu per què passa això?? 

Doncs resulta que una brúixola és una agulla imantada que gira lliurement al 
voltant d’un eix. Les brúixoles funcionen perquè la terra té un camp magnètic que 
fa que l’agulla s’orienti sempre cap a la mateixa direcció: el nord magnètic. Però 
alerta! El nord magnètic i el nord geogràfic no són el mateix!! EL nord geogràfic 
és el punt que està més al nord de la superfície terrestre en el que creua l’eix de 
rotació de la terra; el pol geogràfic és un punt concret i el nord magnètic és una 
zona més àmplia.  
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Hola a tots i a totes!

Després d'aquest estiu tant llarg, torna el MIV, i com cada any, torna a ser aquí l'esperat concurs de 

la Sire, el concurs preferit del MIV! 

Pels qui no ho sabeu, el concurs de la Sire té unes normes molt simples: per grups de MIV heu 

d'endevinar qui de tots els nous monitors/es és el de la foto que apareix! 

Quan hagueu endevinat a qui pertany la foto... envieu un correu a mivesquitx@gmail.com, amb 

– El vostre nom

– El grup de MIV

– La resposta 

Les respostes es puntuaràn de la següent manera: 

– Resposta correcta: 5 punts

– Resposta incorrecta: 1 punt

Vet aquí la primera foto del curs! Qui creieu que és aquest personatge?: 
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Pots trobar les 7 diferències entre les dues imatges dels súper monis i mones? 
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I en la següent edició... Nova parella de monitors/es? 
 

Benvinguts i benvingudes de nou a la vostra secció preferida! 

Després d'una llarga temporada sense xafarderies, tornem amb unes noticies ben 
fresques! I és que aquest estiu ha donat per molt a tots els membres del MIV! 
Començant pels més petits, que van anar a la Garrotxa i ens ho vam passar súper 
bé! Tret d'una nit que un volcà se'ns va posar en erupció! I quin drama.... Podeu 
preguntar-ho als infants dels miv's més petits, que estaven tots patint perquè 
creien que les colònies s'acabarien abans d'hora! A més, el rei malvat els hi va 
esborrar la memòria a les monitores i el dia següent no recordaven res! Tragèdia! 
A hores d’ara, segueixen negant-ho, però per sort que tot va quedar en un ensurt! 
Seguim per MIV4, qui van decidir anar als Aiguamolls d'Empordà, on tot i que 
l'estiu no va donar pas a l'amor, les seves monitores ens comuniquen que tots i 
totes s'estimen molt. S’estimen tant que fins i tot es van banyar a una bassa plena 
de merda! El que fa l’amor! Vull dir... L’amistat! 
De MIV5 no podem dir el mateix... I és que hi havia quatre relacions, si, si, ho 
heu sentit bé, QUATRE! Es veu que no els hi va afectar massa que gran part dels 
seus monitors estiguessin en el seu últim any. I van preferir fer cohesió entre ells 
enlloc de fer cohesió amb els monis! El B i l’A, el D i la M, el P i l’I, i una parella 
més misteriosa de cuyo nombre no quiero acordarme... Van aprofitar molt 
l’estada lluny de casa! I és que ni més ni menys... Van anar a Galícia! 
Galícia, lloc de campaments que compartien amb MIV6, les nostres següents 
víctimes.... O això volem creure, perquè no tenim xafarderies d'ells! Es veu que 
ser 24 no dóna peu a res... O això ens diuen. Però fons verificades ens 
comuniquen que l’amor va triomfar en dos dels seus monitors! L'Eloi i la Marina 
a qui l'últim any de monitores va fer que floris l'amor! 
Què dius? Que ja estaven junts? Llavors.... El grup que teòricament ens ha de 
donar més xafarderies no en té cap ni una? Vaja.... Però... ARA SÓN ELS NOUS 
MONITORS I MONITORES! I tant a les noves incorporacions com amb als que 
han marxat, els hi desitgem MOLTA SORT EN AQUESTA NOVA ETAPA! (I 
esperem que ara ens donin més xafarderies, oi?) 


