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Estimats Mivs,

Sembla mentida però ja ens trobem a mig novembre. Què ràpid passa 
el temps oi? Doncs sí! Ja som 12 de novembre i el curs ja està més que 
engegat!

Sabeu que és el que també esta del tot engegat? La nova JUMPA del 
MIV! Sí! És com l’au Fènix hi ha aconseguit ressorgir amb més força que 
mai, tal i com van demostrar divendres passat al seu sopar de relleu (an-
tics i nous membres de la JUMPA amb les monitores del càrrec famílies). 

I pensareu, per què és tant important la JUMPA? Per què estem tant fe-
lices les noves incorporacions? Doncs perquè no podem concebre l’esplai 
sense les famílies. El MIV és un gran triangle on interactuen infants, 
monitores i famílies i on cadascuna d’aquestes parts té un paper fona-
mental a l’esplai. Les famílies formen part del projecte, creient el pro-
jecte que representa el MIV i per tant, la funció de la JUMPA és impres-
cindible dins la nostra manera d’entendre l’esplai per la seva visió global 
del que passa.

Veieu com d’important és la JUMPA? Segur que no hi voleu entrar a par-
ticipar? Encara hi sou a temps! Dit això, us deixem amb un nou Esquitx 
que esperem que gaudiu!

Equip de monitores del MIV.
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20N DRETS DELS INFANTS 

Com moltes ja sabeu, el 
cap de setmana 19 i 20 de 
novembre, es celebra 
el Dia Universal dels Drets 
dels Infants, i nosaltres junt 
amb els esplais del sector 
Penedès-Garraf i Anoia, ho 
celebrarem com cal!  
 
Marxarem dissabte a la 
tarda i tornem diumenge a 
la tarda. Al mail tindreu més 
informació! 

 

 

SEGON ANIVERSARI DEL 
CASAL POPULAR 

El 19 de novembre el Casal 
Popular  fa una gran festa 
per celebrar el seu 2n  

BANC DE RECURSOS 

Hola famílies! Us recordem 
(o us informem a les noves 
famílies) que tot aquell 
material d'excursions (com 
ara motxilles, aïllants, 
sacs...) que ja no feu servir, 
que se us ha quedat petit o 
que aneu a llençar, el 
podeu portar al MIV 
perquè altres infants el 
puguin fer servir. Moltes 
gràcies!  

 

 

 

 

aniversari amb un seguit 
d'actes per a tots els 
públics durant tot el dia. 
Passeu quan vulgueu, el 
Casal popular tindrà les 
portes obertes! 
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Els monis de MIV6 ho petem més que els nostres joves.

MONIS 1 - JOVES 0

MIV5...
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Famílies
Hola famílies, us saluda la nova JUMPA! 

📣📣  FAREM DISSABTE! ⚒ 🔩🔩  
El pròxim dissabte 26 de novembre al matí farem unes jornades de neteja del MIV. 
Quedarem a les 9.00h per esmorzar 🍩🍩 🍩  i organitzar-nos per començar a 
netejar a les 10.00h en punt! Tenim previst posar un límit horari al voltant de les 
14.00h. 

🎉🎉  INTERCANVI DE CONEIXEMENTS: 💭💭 💭💭  

Com a MIV creiem que la participació de les famílies és important i com a JUMPA 
trobem interessant poder saber si hi ha algun pare o mare que té coneixements que 
puguin ser útils pel funcionament del MIV i per compartir-los entre famílies i monitores.  

Us deixem dos records de les trobades que ja hem fet enguany. Sempre podeu contactar 
amb nosaltres via mail: 📩📩  jumpa@gmail.com
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PECticipa
Hola famílies, us saluda la nova JUMPA! 

📣📣  FAREM DISSABTE! ⚒ 🔩🔩  
El pròxim dissabte 26 de novembre al matí farem unes jornades de neteja del MIV. 
Quedarem a les 9.00h per esmorzar 🍩🍩 🍩  i organitzar-nos per començar a 
netejar a les 10.00h en punt! Tenim previst posar un límit horari al voltant de les 
14.00h. 

🎉🎉  INTERCANVI DE CONEIXEMENTS: 💭💭 💭💭  

Com a MIV creiem que la participació de les famílies és important i com a JUMPA 
trobem interessant poder saber si hi ha algun pare o mare que té coneixements que 
puguin ser útils pel funcionament del MIV i per compartir-los entre famílies i monitores.  

Us deixem dos records de les trobades que ja hem fet enguany. Sempre podeu contactar 
amb nosaltres via mail: 📩📩  jumpa@gmail.com

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. 

Coneixes d’on venen els aliments que mengeu a casa? Has vist mai els 
camps de tomàquets on creixen els tomacons amb els que suqueu el 
pa? Saps com són les carabasseres o les pereres? Saps d’on venen els 
mangos o els alvocats? Sabríeu quants quilòmetres fan abans d’arribar 
als vostres plats?
T’has preguntat mai com ho fem per tenir tot tipus de verdures durant 
tot l’any?
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Monis Nous
Us voldríem presentar un personatge que ha decidit 
incorporar-se a lʼequip de monis i mones dʼenguany, un 
individu estrany i divertit que mai deixa de sorprendre.  

El seu nom comú és Paula Sanahuja, tot i que tothom 
lʼanomena Shushi (llarga història) i és una de les monitores 
de MIV 1!!!  

Ella sempre riu, sempre està alegre; té una debilitat i una 
devoció pels nens i les nenes, seʼls menjaria a tots amb 
patates, per aquesta raó i de manera suuuuuuper 
sorprenent davant dʼaquesta obsessió ha decidit estudiar 
Educació Infantil. Estudia, a part dʼanglès, xinès. Sí, ho heu 

llegit bé, xinès... Ja us havíem dit que era estranya... 

 És una enamorada de la vida, el seu lema és “el que hagi de passar, passarà”. 

Heus aquí!! Nenes i nens, pares i mares, amics i 
amigues... Lʼúnic i incomparable superheroi del MIV! Així 
és, durant el dia és un estudiant de segon de batxillerat 
normal i corrent anomenat Sergi Chaves, però... A les nits 
es transforma en lʼEpiman, un personatge molt divertit que 
gaudeix experimentant i aprenent coses noves. 

És un fanàtic del cinema i lʼaudiovisual que es va trencar 
el fèmur fa uns mesos mentre filmava uns vídeos pel seu 
TREC, tot un heroi amics i amigues!! 

Aquest subjecte és increïblement adorable, res ni ningú li impedirà fer tot allò que 
vol fer i més. Tot i això molts cops lʼemoció se li envà de les mans i has dʼaturar 
la seva adrenalina, a vegades és tan mogut que desitjaries agafar-lo i lligar-lo 
abans de lʼexplosió final (tʼestimem). 
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Doncs si, si… Ha arribat la gran esperada secció de la vida sense el MIV! I qui 
serà el protegonista d’aquesta setmana? Doncs JO, el gloriós ecs-monitor GUI-
LLEM PUJOL RIOS! Però no patiu infant , pares i mares que m’he encarregat de 
deixar el legat Pujol Rios ben cobert! Ja que el meu germanet petit (que ja no és 
tant petit) és un monitor novato. 

Però tornem a parlar de mi que per això existeix aquest apartat. Si voleu que 
ús sigui totalment sincer HI HA vida després del MIV! Jo em pensava que no 
podia existir que ho passaria fatal, que cada dissabte ploraria pel recons, però 
no ha sigut així!  

I és que després de fer 7 anys de monitor i 234 de nen ja he complert el meu 
cupo de MIV, de fet no ho ser si ho sabieu però quan estava a l’equip de monitors 
molts em deien el Pare del MIV, altres m’anomenaven Sensei Guillem… jajaj. 

Tot i així hem de deixar espai per a les noves generacions d’infants i monitors, 
perquè entrin vents frescos! La conclusió que trec de tot plegat és que estic for-
ça bé sense el MIV , evidentment trobo a faltar al meu suuuper grup de MIV 5 
(ara, MIV 6). Però sé que són grans i es poden apanyar sense mi, això i que ara 
tenen uns super monis que ho peten màxim. 

Per últim fer un SPAM ja que recordo 
que el ex-moni Marc Cuscó va fer… ja-
jaj. Dir-vos que la petita “empresa” que 
tenim amb dos ex-monitors anomena-
da Apats Rotunds ens va perfectament! 

Moltes gràcies miv, tu m’has fet així! 
Ohhhhh
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Benvinguts i benvingudes a la secció The MIV Times, la secció on les notícies 
dels diaris se us faran MOLT MÉS SENZILLES. 

Per tant, com podreu intuir, en aquesta secció intentarem explicar-vos allò que 
surt als mitjans de comunicació, però de manera que tothom ho pugui entendre 
molt millor, ja que sovint ens ho expliquen de maneres molt complicades, oi? 

Aquesta setmana deveu haver sentit a parlar de les eleccions presidencials 
americanes. Per si no us n’havíeu adonat, nosaltres no en tenim d’aquest tipus 
d’eleccions....  

  
CATALUNYA TÉ UN SISTEMA PARLAMENTARI 

Això vol dir que hi ha unes eleccions on es tria el Parlament i és el Parlament qui tria 
el President o presidenta. 

 

ESTATS UNITS TENEN UN SISTEMA PRESIDENCIAL 

Això vol dir que hi ha DUES eleccions: una on es tria el Parlament i una altra on es 
tria el Parlament. 
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Això vol dir que a Catalunya, el president o presidenta (en general) sempre serà 
el del partit més gran. A Estats Units, en canvi, el president o presidenta pot ser 
d’un partit que no mani al Parlament. 

A més a més, potser també haureu sentit que l’home que ha sortit guanyador, 
Donald Trump, no és el que ha guanyat per vots... COM POT SER AIXÒ? 

Doncs això passa perquè funcionen amb un sistema electoral majoritari. COM 
FUNCIONA? 

1. Estats Units d’Amèrica està 
dividit per estats federals.  

 
2. Cada estat federal, segons  la 

seva població, tria un número 
de grans electors. Els grans 
electors són les persones que 
finalment triaran el president/a.  

 
3. I com es trien aquests grans 

electors? La persona que guanya a aquell estat, s’emporta TOTS els 
grans electors. 

 

Per exemple, a l’estat de Kentucky. 
Donald Trump (partit republicà) va 
guanyar a Hillary Clinton.  

Per tant, tots els 8 grans electors de 
Kentucky votaran a Donald Trump.  
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Dani Pardo

On ets? Estic en unes escales infinites.
Què fas? Estic cansat de pujar.
Mar o muntanya? Jejeje el cel jejeje...
Carmanyola o entrepà? Entrepà de tota la vida, vagabundo màxim.
Colònies o campaments? Els campaments són una mica més guarros, és un plus en realitat.
Un heroi de ficció: Aquaman.
Un somni: Arribar a encarnar el senyor MIV.
Completa la frase: a cada porc... Sant Glotan, sou unes incompetents que no sabeu escriure!
Manguitos o flotador? Els manguitos donen un aire molt més funky que mola més.
Una pel•lícula: Harry Potter, em podeu considerar un nou Dumbeldore.
Una cançó: Dancing with the moon.
Unes vacances? Rodamón pel món, en general, internacional.
Cola Cao o Nesquik? No ho sé, sempre agafava el que quedava. (És el petit de tres...)
Gep o Escoltes? Escoltes, perquè tenen una cosa bona, tenen un do per escoltar jajajaja
Dolç o salat? Eh? Llom o salat? Àcid i picant.
Carn o peix? Mmm... ai... bueno... si ha mort així.. feliç, m’és igual...
Un color: Lila.
Una paraula: Me la puc inventar aquí mateix? Trocasailofan. (no li pregunteu, si la repeteix la 
canvia)
Un joc: El pilla pilla.
Una afició: Ara mateix vaig a Hokey, així que... col•leccionar palillos, però sempre els perdo 
tots.
Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? Dimitri.
Per beure: Un té fred.
Un número: 12
Per menjar: Un burrito vegetal, està ultra bo!
Un llibre: Una trilogia que encara falta l’últim: El nombre del viento.
Qui és el teu padrí: El Téllez, és un gall d’indi, un gall excepcional, té moltes coses bones, 
moltes virtuts.
Perdre el temps, he quedat amb uns amics i he parlat amb vosaltres tot el dia.
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Carla Montserrat

On ets? A Barcelona! Si! (diu amb ironia)
Què fas? Anant cap a la parada de tren, perquè acabo de sortir d’un examen i fa 
molt de fred.
Mar o muntanya? Muntanya.
Carmanyola o entrepà? Si potser carmanyola, però sóc massa vaga per fer-la, quan 
en porto és perquè m’ho fa el papa! Si ho faig jo entrepà.
Colònies o campaments? Campaments.
Un heroi de ficció: Dr. Who!
Un somni: Ser feliç! (veu molt aguda) No, aprovar la carrera, no fer tants exàmens!
Completa la frase: a cada porc... en maten per fer-ne xoriço... O pernil. M’agrada 
més el pernil, posa pernil. És una frase ben estranya.
Manguitos o flotador? Home, sé nadar sola, flotador, els manguitos són bastant 
incomodes!
Una pel•lícula: Malèfica, per mirar-la amb tu.
Una cançó: M’esteu fent pensar massa després d’un examen. Perfect de Simple 
Plan.
Unes vacances? Fer el vago tot el dia en un lloc de la muntanya que no faci fred ni 
calor i on hi hagi aigua, però no aigua estancada on hi hagi bitxos i rates, sinó per 
banyar-s’hi.
Cola Cao o Nesquik? Depèn, si és amb la llet Cola cao, si és a palo seco Nesquik. 
(QUÈ?!)
Gep o Escoltes? Miv? Per exemple, no sé.
Dolç o salat? Doncs no em decanto, depèn del moment. (Pot ser si té llet canvia...)
Carn o peix? Carn.
Un color: Blau-verd aquell raro.
Una paraula: Patata, no t’agrada? Patata!
Un joc: Guerra de sexes!
Una afició: Dormir, encara que no m’hi poso gaire, m’hi hauria de posar més...
Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? Ermesenda, clarament. 
Per beure: Aigua.
Un número: El 2 o el 14. (depèn de la llet?)
Per menjar: Pa, m’agrada el pa, acabareu mai?
Un llibre: L’ombra del vent, del Ruiz Zafón.
Qui és el teu padrí: El Niko i és genial! No tinc res més a dir, genial perquè fa 
abraçades!
L’entrevista és massa llarga, escurceu-la, he tingut temps de donar tres voltes a la 
mansana.
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Renard o el llibre de les bèsties 

Adpataciço teatral de El llibre de les bèsties de Ramon Llull fet per celebrar els 
700 anys de la seva mort.  

Renard, la guineu, no veu amb gaire bons ulls que les bèsties en assemblea 
hagin escollit el Lleó com a rei. De manera que l’astut Renard, tot just després de 
la coronació, aprofitarà les picabaralles que hi ha a la cort entre carnívors i 
herbívors, i començarà a maquinar plans per apropar-se pas a pas fins al tron. 

Amb aquest musical adaptat per Marc Rosich i musicat per Clara Peya podreu 
conèixer una de les faules de Llull i us ho passareu d’allò més bé! 

Diumenge 13 de novembre al Teatre Lliure de Montjuïc. Obra recomanada per 
infants de 7 a 12 anys. 

 

Conferència Institucional "Tots els homes són iguals" 

El dia 24 de novembre a dos quarts de set a l’Escorxador el psicòleg, formador 
en matèria de violència masclista i agent d’igualtat Rubén Sànchez farà una 
conferència; posteriorment es farà la lectura del Manifest Institucional del Dia 
Internacional per a l'eliminació de la violència envers a les dones.  
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Frida Kahlo, col·lecció otras princeses 

Conta que narra la vida de l’artista plàstica 
mexicana en el marc d’una revolució que va 
impactar a tots els àmbits de la vida social a 
través d’un relat amè i divertit. Un llibre que 
no passa per alt les batalles que Frida va 
haver d’assumir per ser una de les referents 
més importants del segle XX: Art i revolució, 
lluita de gènere, cultura originària, malaltia i 
diferents capacitats són tractats per l’autora 
amb la sensibilitat especial.  

Nadia Fink, Editorial Sudestada. 

Les servidores de la llar al Marroc: Altres víctimes de la violència de gènere 

Per la commemoració del dia internacional contra la violència i el maltractament a 
les dones, el programa xarxa de dones organitzarà un taller participatiu sobre la 
situació del maltractament de les servidores de la llar al Marroc. 

És tracta de la projecció i debat de la primera part de la pel.licula Infància 
violada de Hakim Noury, la presentació de l’esquema “Flor” que representa la 
realitat de desigualtats socials i la discriminació per raons de sexe, també recull 
les diferents formes de violència, siguin de caràcter físic, sexual, psicològic o 
econòmic que pateixen aquelles dones i nenes.  
 
El taller tractarà les mesures actuals de prevenció i possibilitats d’incorporació de 
les víctimes i una anàlisi de la llei 19.12 per a la regularització de la siutació 
laboral i social d’aquest col.lectiu. Al final es farà una lectura de textos 
representatius. 

Acte organitzat per La Llum del Nord. 24 de novembre a les 10 a l’Escorxador. 
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Avui hem decidit innovar i fer un altre tipus d’experiment! 

QUÈ PASSA QUAN FAS UNA PREGUNTA SENSE CAP NI PEUS A UN EX-
MONITOR DEL MIV?? 
Xan xaaaan, a les fotos següents teniu la resposta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de les tres figures podem determinar que un ex-moni està preparat per 
qualsevol pregunta estranya, sobretot si aquest ex-moni ha format part del càrrec 
d’Esquits (el millor càrrec del món) i està acostumat a fer aquest tipus de 
preguntes. 

*Article pendent de publicació a Nature rev.  

Fig. 1 Primera part de 
la conversa 

Fig. 2 Segona part de 
la conversa 

Fig. 3 Tercera part de 
la conversa 
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Hoola a totes! Benvingudes de nou al concurs de la Sire! Aquest mes us 
presentem aquest petit angelet... sembla que mai hagi trencat un plat... però 
realment ara continua sent així? A veure si endevineu qui és! 

Recordeu que les normes són ben senzilles: quan hageu endevinat qui és, 
envieu un correu a mivesquitx@gmail.com amb

– El vostre nom
– El grup de MIV
– La resposta

I les respostes es puntuaràn de la següent manera: 

– Resposta correcta: 5 punts
– Resposta incorrecta: 1 punt

Ànims i sort! 

PUNTUACIONS:

MIV1: 0pt 
MIV2: 0pt

MIV3p: 15pt
MIV3G: 0pt

MIV4: 0pt
MIV5: 0pt

MIV6: 5pt
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Pots trobar les 6 diferències (com MIV6!)  d'aquesta foto del dinar amb famílies 
de les joves de l'esplai? 
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Benvinguts i benvingudes de nou mivxafarders i mivxafarderes!

Al MIV sembla que sigui de rosa i és que “al rosa, l’amor s’hi posa” i investigant, hem descobert 
que hi ha molt d’amor últimament a l’esplai. Per tant, ens veiem obligades a avisar-vos, que serà 
una secció plena d’amor!

Com bé avançàvem a la secció anterior, hi ha una nova parella al MIV! Però no només una, sinó 
que a l’equip de monitores ja n’hi ha tres, una ja la coneixeu molt bé i és que són els més vete-
rans, de fet ell és el més veterà de l’esplai.

De la segona parella ja us en vam parlar l’any passat, quan encara eren joves de l’esplai. I la 
tercera parella anaven junts al grup, però aquest any s’han agut de separar... I quina pena ens fa! 
Tot i que elles dos també estan molt entristides i ploren cada dia, pel que hem pogut descobrir, 
estan molt contentes pel grup que els hi ha tocat, i és que els més petits de l’esplai donen alegria 
a tort i a dret!

A més, aquest dissabte una monitora es va enamorar perdudament d’un monitor que es va deixar 
veure pel local; i a la trobada de monitores tenim constància que una monitora va triomfar amb 
un company de sector i segur que hi van haver més histories amagades (que encara no hem pogut 
confirmar)!

Seguim amb els més petits: Aquest dissabte miv2 van anar de sortida i els monitors van poder 
observar dos amics que estaven tota l’estona jugant junts i sols, inclús van dormir ben junts una 
mica separats de totes! Qui sap? Potser són una futura parella de monitores!

Seguint amb miv3petit una parella va començar a formar una gran amistat, però per culpa de 
desastroses circumstàncies, no va arribar enlloc! (Les seves monitores estan molt frustrades, tot i 
que asseguren que tot apunta a una futura relació amb molt d’amor i amistat)

I per acabar: tot i que aquests dies els més grans van anar a vendre castanyes, no va ser fins 
aquesta sortida que a miv4 el “roce hizo el cariño”. Una monitora, que no va poder adormir-se 
fins que ells ho van fer, ens ha confirmat que van estar molta estona parlant i inclús van jugar al 
famós joc de “la botella”!

I en la pròxima edició... Quina relació té el segell del MIV i la RENFE?


