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Estimats Mivs,

Veieu que ràpid que passa el temps? Ja és l’últim dia de trimestre! Això 
vol dir que ja arriben les festes de Nadal i amb elles un any més arriba la 
pista de gel a la rambla de Sant Francesc.

Aquesta pista de gel representa un consum energètic injustificable so-
bretot en els temps que corren, on hi ha famílies que pateixen pobresa 
energètica i no poden mantenir casa seva en una temperatura idònia 
mentre l’Ajuntament es gasta prop de 14.000€  per la pista de gel.

A més a més el sistema pel qual es pot fer us de la pista fomenta un 
tipus d’oci basat en el consumisme, ja que va segons les compres que es 
realitzin a establiments adherits al Centre Vila, excloent així a persones 
que no puguin o no vulguin comprar durant les festes.

L’Ajuntament amb tot això demostra la seva nul•la sensibilitat social i la 
manca de consciència ecològica, eliminant un espai de lleure municipal 
públic com era el Diverhivern i donant suport econòmic a una iniciativa 
privada.

Per tot això el MIV ens reposicionem en contra de la instal•lació any rere 
any de la pista de gel i seguirem treballant per fomentar i educar en 
un oci basat en valors, respecte, consciència ecològica i transformació 
social.

Equip de monitores del MIV
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TORNEIG D'ESTIRAR LA 
CORDA 

El proper 22 de Gener del 
2017 es celebra el 12è 
Torneig popular d'Estirar la 
Corda, on les monis del MIV 
fa uns quants anyets que hi 
participem. Us animem a 
fer un grup i participar 
vosaltres també!!  O sinó 
també podeu venir-nos a 
veure... i riureu una estona!  

 

 

 

SOPAR DE SOLSTICI 
D'HIVERN AL CASAL 

POPULAR 

El divendres 23 de 
desembre el Casal Popular 
us convida a totes i tots a 
sopar pel simple motiu de  

 

FLASHMOB PER A LA FIRA 
DEL GALL EN BENEFICI DE LA 

MARATÓ DE TV3 

La FLASHMOB tindrà lloc 
dissabte 17 de desembre a 
les 18 h al Parc de Sant 
Julià, (Avui just després del 
MIV!)  concretament a la 
Plaça de la Gastronomia 
dins la Fira del Gall. 

 

 

 

passar una bona estona! El 
preu del sopar és de 15€, i 
hi haurà un sopar... per 
llepar-se els dits!! 

Si us hi voleu apuntar 
només heu de anar a la 
web del Casal Popular. 
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Com ja sabeu el passat dissabte 26 de novembre📅📅  vam organitzar unes jornades de neteja 
que van deixar el MIV net com una patena i van fer que tornés a brillar. Vam fer dissabte! "  

Des d’aquesta secció ens hem proposat fer-vos dentetes i explicar-vos com de bé va anar. 

Ens vam trobar unes 40 persones 👥👥  per esmorzar i ens vam posar les botes a base de 
coca i croissants, oé! També vam aprofitar per treure’ns les lleganyes les unes a les altres, 
aquelles no eren hores d’estar dempeus, però tot sigui pel local, tu. 
Un cop va ser l’hora de començar monis, infants i famílies ens vam repartir el MIV i al ritme de 
la música de cada zona 🎶🎶  (no us penseu que vam estar netejant en silenci eeh) vam posar-nos 
mans a l’obra. Vam des de llençar el fòssilimpressora 📠📠  a els bancs que tremolaven i també 
vam aprofitar per penjar cartelleres ⚒ , penja-escombres i fins i tot netejar totes les pantalles 
de toots els llums del local 💡💡 ! 

I clar, després d’haver compartit tanta estona monis, famñilies i infants ens vam poder conèixer 
una mica més i a més van anar florint noves idees que ja estem començant a gestar: el càrrec de 
decoració i la JUMPA ja estan movent fils per fer unes jornades de pintar el local , algun pare 
fuster va proposar de fer alguna trobada per fer mobiliari 🛋🛋 🛋🛋  entre totes, etc. 

Si teniu alguna idea més ens la podeu enviar al mail tant del MIV com de la JUMPA 
(✉  jumpamiv@gmail.com), estem obertes a sentir noves propostes! 

A més, us recordem que un dels projectes de la JUMPA és organitzar un intercanvi de 
coneixements 🗣🗣 , 🗣🗣  per així poder aprendre les unes de les altres així que si voleu 
compartir els vostres feu-nos arribar un correu!

Famílies
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PECticipa
Aquí sota hi teniu les dades que vam treure l’equip de monis i mones del MIV. Són dades 
completament anònimes i protegides (no hi posa cap nom de ningú), però marquen la 
tendència que tenim a l’esplai. 

No volem marxar de vacances, però, 
sense fer-vos una última pregunta que 
ens ajudarà a saber fins a quin punt 
coneixeu Vilafranca…. Per guanyar el 
premi del PECticipa heu d’endivinar a 
quin barri hi ha els següents carrers de 
Vilafranca i enviar-ho a 
mivesquitx@gmail.com. 

 Carrer de Baltà de Cela 
 Carrer de la Terra Alta 
 Carrer d’Ignasi Iglesias 
 Carrer de Sant Jordi 

LLOC ON VIUEN ELS INFANTS I JOVES 
DEL MIV: comparació entre els barris 
d’on veniu els infants i joves del MIV i 
les dades de la població vilafranquina. 
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I…. sí. Afirmativament sí. Estic bé.  

Bé, una mica perduda a vegades. Massa hores lliures. 

De fet, la meva vida s'ha convertit en un camp de batalla.  

Hi ha vida més enllà? S'acaba l'etapa, però…? Què coi faré el dissabte a la 
tarda? 

Doncs RES!! O TOT! El que et vingui de gust o el que tinguis per obligació. 
Potser serà estudiar o treballar, o anar a dinar sense la pressa de fer tard al 
MIV. Poder sentir els crits de la canalla des de l'habitació de casa, i treure el 
cap i enyorar-me. Però poder portar el pijama posat encara! 

Fa dies que hi dono voltes, i no sé ben bé si el trobo a faltar o no. Està clar, 
contradiccions. Sempre contradiccions! I a l'esplai en tenim els dits pelats 
d'això… 

Però al final tot són etapes. I aquesta ha estat llarga i intensa! Com a nena 
(passant per tots els MIVs), com a monitora… i veus passar moltes, 
moments i gent. Del que estic més contenta però, és d'haver-me creuat pel 
camí amb gent important per mi, i que avui en dia continu tenint al meu 
costat. I m'encanta continuar veient qui encara forma part! Gent amb qui 
he compartit assemblea i els i les noves incorporacions que fins fa res 
encara venien despreocupades al MIV amb la intenció de trobar-s'ho tot 
fet... 

El MIV és un esplai per infants i per monis, i 
també un refugi. Costa sortir d'aquest refugi…! I 
no hem de perdre tot allò que hem après. Hem de 
polititzar-nos, militar, aprofitar tot això que hem 
après per poder continuar creixent a algun altre 
indret.  

I sí, com moltxs diem… el MIV, m'ha fet així! 

Marina Montiel. Ex-moni del MIV

Monis Nous
I vet aquí, davant de totes vosaltres es troba el més alt dels 
nous monitors dʼenguany! Cada edició trobem més rareses en 
ells i elles... Lʼanomenen Martí Montaner, Martí Montaner pels 
amics. 

És un individu molt especial i únic; ens atreviríem a dir que en 
perill dʼextinció. Fa anys es va inventar un ball propi que 
exhibeix sense cap pudor, si el veieu demaneu que us el balli!! 

És un gran fan de programes de televisió com Zapeando, Tu 
Cara Me Suena, Gran Hermano (si, permís concedit per 

linxar-lo)... Monitor de MIV 3G amics!!!! 

Està estudiant un doble grau de Comunicació Audiovisual + Informació i 
Documentació. Va dient des del seu hàbitat natural, el sofà de casa seva, que vol 
ser bibliotecari. 

Aquesta rara espècie de Marta Vidal està en un moment de 
màxima esplendor, ja que acaba dʼacabar el TREC i nota una 
mica més de llibertat davant dʼaquest segon de batxillerat que 
està vivint. 

Com podeu imaginar, és lʼestrès personalitzat. El seu estat 
natural consisteix en una indignació constant amb tot barrejada 
amb la impossibilitat dʼenfadar-se amb ningú per res. 

La nova monitora de MIV 3P gaudeix com una nena més amb 
el seu grup, lʼestimen per la seva CLARÍSSIMA adorabilitat 

(com es pot apreciar a la fotografia).  

Va deixar el voley pel MIV, això és esperit, dedicació i energia de lʼesplai!!! Té 
unes ganes immenses de donar tot el que pugui i més, dʼaportar idees i de 
passar-ho dʼallò més bé. 
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Amb el fred…                les festes…                    

 

També arriba el temps dels regals       els amics invisibles… 

 

I amb toooooooot això…. 

El temps del CONSUMISME 

és a dir, 

la tendència a consumir 
productes en quantitat molt 

superior a la necessària 

Per tant,  

  

hi ha consumisme en una societat quan la gent compra coses que no són 
necessàries. La publicitat fa que hi hagi més consumisme. 

 

De fet,  4 de cada 10 persones acostumen a gastar més del què tenien previst 
durant les festes. 
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 I us preguntareu: però quin mal faig, comprant o demanant coses als reis mags 
que no necessito. Millor per mi, no?  

Doncs… No del tot! 

El 80% de la riquesa subterrània, la consumeix només un 20% de la població 
(aquí dins hi estem nosaltres). Per exemple, els mòbils es construeixen a partir de 
coltan, en els aparells electrònics també s’utilitzen metalls… 

Hi ha infants que treballen a fàbriques per produir objectes que nosaltres 
acabarem consumint. A Turquia, per exemple, van trobar infants refugiats 
treballant en fàbriques del Zara! Quanta roba tenim del Zara a casa? Llavors… Si 
recordem els drets dels infants, no està prohibit això? 

MÉS DE 2 MILIONS D’INFANTS AL MÓN VIUEN COM ESCLAUS! 

Aquí sota us deixem algunes de les marques que tenen aquest tipus de fàbriques, 
a veure si us sonen... 

 

 

CONCLUSIÓ: 

si vigilem en saber què comprem, qui ho fabrica i si ho necessitem, ajudarem a 
complir els drets humans i els drets dels infants!!  
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Martina Muñoz *li fa moltíssima il· lusió* 

On ets? A la Seu d’Urgell, al cul del món! 
Què fas? Estic mirant el cel, les muntanyes. 
Mar o muntanya? Muntanya, evidentment. 
Carmanyola o entrepà? Entrepà, de sempre. 
Colònies o campaments? Campaments! 
Un heroi de ficció: Ula buff... Spiderman. 
Un somni: Bua això és molt xungo eh... Poder 
sobrevolar els paisatges que vull veure en 
aquesta vida.
Completa la frase: a cada porc... a cada port? 
Ah porc! Un guantot! 
Manguitos o flotador? Flotador. Ai cap de les 
dos, per favor, sé nedar 
Una pel·lícula: Los chicos del coro. 
Una cançó: Mm... totes les cançons de reggae! 
Unes vacances? A la Índia. 
Cola Cao o Nesquik? Cola cao. 
Gep o Escoltes? Miiiv! Típic!  
Dolç o salat? Dolç, com jo! 
Carn o peix? Carn. 
Un color: Vermell. 
Una paraula: Um.... Aah.... amor. 
Un joc: Qualsevol joc d’aquesta terra? El pica 
paret de tota la vida. 
Una afició: Caminar per la muntanya i que em 
toqui l’aire, veure el paisatge. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Patolomeda jaja és broma, Tintina. 
Per beure: Aigua, aigua sana. 
Un número: 9 
Per menjar: Pasta, molta pasta, molta. 
Un llibre: M’agrada llegir-ho tot, menys de 
terror i menys els còmics, odio els còmics! Em 
foten dels nervis!
Qui és el teu padrí: El Tutu, és guapo jijiji és 
molt cuqui! 

Júlia (la companya de pis) una frase! Que les 
entrevistadores són molt maques! Us estimo! 

Arnau Amat

On ets? A Sant Sadurní.
Què fas? Fent repàs. 
Mar o muntanya? Muntanya! Ah, que què 
m’agrada més? Pensava que dèieu on era! 
Jajajja però... Muntanya igualment! 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola. 
Colònies o campaments? Campaments. 
Un heroi de ficció: L’Epiman! 
Un somni: Bua, són una paranoia eh! Aaah! 
Que vulgui fer? Ser feliç amb els que estimo. 
Completa la frase: a cada porc... Un bon 
trunyot jajajajaja no ho sé... 
Manguitos o flotador? Aaaaah... Manguitos, 
m’agraden molt, no et pots rascar l’esquena. 
Una pel·lícula: Harry Potter, tria la que 
vulguis de les set. (Arnau... que n’hi ha vuit!) 
Una cançó: The phoenix – Fall out boy
Unes vacances? M’agradaria anar a Àfrica. 
Cola Cao o Nesquik? Uf uf... Si vull grumitos 
Cola Cao, i si no en vull Nesquik. 
Gep o Escoltes? Miv! 
Dolç o salat? Salat. 
Carn o peix? Carn. 
Un color: Verd. 
Una paraula: Desoxiribosa. 
Un joc: El Fifa. 
Una afició: Jugar a futbol. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Inuyasha. 
Per beure: Cervesa. 
Un número: 11 
Per menjar: Doncs no ho sé, la veritat, hi ha 
molts menjars... Carn arrebossada. 
Un llibre: Harry Potter, tria qualsevol!
Qui és el teu padrí: La Laia Olivella! I no ho 
vol reconèixer, però m’estima molt! 

Lo de mañana se lo dejo a mi yo de mañana. 
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Jana Medina

On ets? A casa, al meu sofaret 
Què fas? Estudiar historia, és súper divertida 
Mar o muntanya? Mar 
Carmanyola o entrepà? Entrepà vegetal! 
Colònies o campaments? Campaments 
Un heroi de ficció: Tio no recordo cap heroi de 
ficció! La nena de Los Increibles! 
Un somni: Aprovar? Mmm no, mudar-me a 
Tasmània i adoptar un eriçó 
Completa la frase: a cada porc... A cada 
porc... no sé.. un fuet. 
Manguitos o flotador? Manguitos, no,  les dos 
coses por si acaso 
Una pel·lícula: Eeeh... Into the wild
Una cançó: *soroll de cotxe de carreres* Sol 
solet. El drac màgic! No, no, sol solet! 
Unes vacances? Austràlia 
Cola Cao o Nesquik? Cola cao! 
Gep o Escoltes? Eh? Cap dels dos tio. 
Dolç o salat? Salat. 
Carn o peix? Entrepà vegetal. 
Un color: Blau, el blau aquell que està entre 
blau clar i blau fluix. 
Una paraula: Cataclisme. 
Un joc: El triangle. 
Una afició: La guitarra. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Bonifàcia. La gent diu noms poètics 
o noms per viure? 
Per beure: Cafè amb llet de soja; qualsevol 
cosa que no porti lactosa. 
Un número: 8 
Per menjar: Tio, prou amb els entrepans 
vegetals, ja els he avorrit... Un entrepà de truita 
amb roquefort 
Un llibre: Reyuela, de Cortázar
Qui és el teu padrí: L’Arjona, és el millor 
padrí del món i em cuida molt. Té una barba 
molt interessant. 

Sou unes pesades, deixeu-me estudiar! I, si us 
plau, que posin cobertura a Sant Cugat! Vaig a 
lluitar pel meu somni d’aprovar. 

Júlia Robson *emoció* 
 

On ets?  A casa, acabo d’arribar. 
Què fas? Acabo de fer pipi, em pujo els 
pantalons. 
Mar o muntanya? Muntanya 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola, home! 
Colònies o campaments? Només he anat de 
campaments amb el MIV, però colònies 
Un heroi de ficció: Aquaman. 
Un somni: No sé, no se m’acut cap somni ara , 
crear un negoci de guitarres 
Completa la frase: a cada porc... li toca el seu 
Sant Martí. 
Manguitos o flotador? Flotador 
Una pel·lícula: V de Vendetta. 
Una cançó: Si te vas de Extremoduro 
Unes vacances? A Finlàndia o a Nova Zelanda; 
ah nonono a Islàndia, on les aurores boreals 
Cola Cao o Nesquik? Cola cao 
Gep o Escoltes? Escoltes, no no gep. No, però 
bueno, realment miv 
Dolç o salat? Salat 
Carn o peix? Cap, menjo pasta. 
Un color: Verd esmeralda 
Una paraula: Hi ha una aranya a la meva 
paret... mm... Poma 
Un joc: No ho sé... mm... El joc de la pinça, el 
que l’has d’encolomar a algú 
Una afició: Cantar 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Un que no tingués tothom per 
exemple, no ho sé, qualsevol no popular 
Per beure: Bueno no, qualsevol no! Vi blanc. 
Un número: El 15. 
Per menjar: Pasta 
Un llibre: Las chicas de... ups, espera... aaaai! 
Mama! On està el llibre? Aquell! El de las 
chicas! Cullons! Aaaai! Emma Cline.
Qui és el teu padrí: El Buendi mm... no sé que 
comentar, que no sap conduir però té una 
música molt guai! 

Podeu canviar les preguntes de tant en tant. 
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Per Nadal, contes de corral 

Contes que parles de galls, gallines i altres animals de corral, que com tots, volen 
celebrar el Nadal. Un Nadal que no oblidaran mai. 

A càrrec de Mònica Torra, a la zona peatonal del carrer de Sant Julià. Dissabte 17 
a les 7 de la tarda, juust després del MIV. 

El dia més curt 

4a edició de la Festa del Curtmetratge, la plataforma de difusió del cinema breu 
a Barcelona i a Catalunya. Dins de les seccions del festival, n’hi ha una de familiar 
on es presenten curtmetratges per gaudir en família i estimular la creativitat! 

Les sessions familiars són 
el 18 i el 24 de desembre 
a les 5 i 6 de la tarda. Al 
Zumeig Cine Coop, 
C/Béjar, 53 Barcelona 

 

 

“Violència masclista en parella. Desmuntem mites?” 

Exposició que proposa una revisió d’alguns mites associats a l’amor romàntic i a 
la violència masclista i a més proposa idees per transformar-los i avançar cap a 
unes relacions lliures d’aquesta violència. Fins el 21 de desembre a la Sala 
d’Actes de l’Escorxador. 
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Deixalles mutants 

Heu provat mai de “llegir” les 
escombraries? Les deixalles parlen 
de nosaltres i del nostre món, un món 
on gairebé tot el que comprem 
s’acaba convertint en brossa, des del 
menjar fins als ordinadors. Per això, 
aquest taller us convida a donar una 
segona vida a tot allò que ja no val, 
no serveix o no volem. Porteu les 
deixalles no orgàniques que tingueu a casa, també joguines i peluixos que ja no 
feu servir i crearem coses noves a partir de tot això! 

Els dissabtes d’11 a 2 i de 4 a 8 i els diumenges i festius d’11 a 2 al Caixafòrum 
Barcelona, Av Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8.  

21è circ d’hivern 

Invisibles són sis artistes en fugida. Pujats en munió sobre un quadre coreà, fent 
equilibris sobre una escala o penjant d’un trapezi, construiran escenes de la 
nostra història, de la més recent i de la que no ho és tant. No només es parla dels 
que no es veuen, dels que travessen fronteres, de les víctimes de la injustícia, 
sinó també d’aquelles parts de nosaltres que volem deixar enrere, de les pors 
que ens persegueixen, de la soledat que ens acompanya. 
Una aposta de l’Ateneu de Nou Barris cap a un circ compromès que busca 
interpel·lar, remoure i dialogar amb la realitat que ens envolta.  

Del 17 desembre al 22 de gener, de dilluns a dissabte a les 7 i diumenge a les 6. 

Exposició '16x16: Setze jutgesses per al 2016' 

Exposició produïda per l’Institut Català de les Dones i la 
revista Enderock. L’exposició '16x16: Setze jutgesses 
per al 2016' pretén difondre i reconèixer la trajectòria 
artística de les cantants catalanes exemplificada en 16 
dones que canten. L’objectiu és impulsar el coneixement 
i fer un reconeixement al ric i divers talent femení en el 
món de la música popular. 
 
L’exposició es podrà veure després i fins al 30 de 
desembre a l’Auditori Municipal de 10 a 12h.  
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Hola infants, joves, famílies! Avui aprendreu un experiMIV súper xulo i 
creatiu! Llegiu atents/es... 

L'únic que necessitem és llet (si es sencera millor, sinó de la que sigui), 
colorant líquid (demana-ho a una persona adulta en cas que no ho 
siguis) i sabó de rentar plats! Un cop tinguem tot això, hem de fer el 
següent: 

1- Posarem  mes o menys dos gots de llet dins un plat fons, dels de la 
sopa (mmmm sopa). 

2- Tirarem una o dues gotetes de colorant, 
tots els colors que vulguem!  

 

 

 

 

3-Agafarem un palet de rentar les 
orelles i sucarem la part del cotó 
dins el sabó de rentar plats,  el sucarem dins les taques de colorant i... 
txaaaaan! El colorant fuig del 
sabó!! Ho podem fer tantes 
vegades com vulguem, i podem 
probar de fer formes diferents! És 
súper guai!!  
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PUNTUACIONS:

MIV1: 0pt 
MIV2: 0pt

MIV3p: 15pt
MIV3G: 0pt

MIV4: 0pt
MIV5: 0pt

MIV6: 5pt

Benvingudes de nou al concurs de la Sire!

Aquest mes toca endevinar qui és aquest personatge tan trapella i llaminer que apareix a la foto... 
segur que ara ho és igual o més! Us sona aquest somriure? 

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:

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

Ànims i molta sort! 
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Sou capaços de trobar les 6 diferències de MIV3 petit? 
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Benvinguts i benvingudes de nou mivxafardes i mivxafarderes! Al MIV sembla 
que ara que s’acosta el nadal hi ha més amor entre companys i companyes... eh!, 
eh!, no sou els únics, els nous monitors també tenim un esperit nadalenc, i tenim 
molt bona cohesió.

Bé... comencem pels més petitons i petitones. Aquest cap de setmana MIV1 ha 
marxat de sortida i els monitors i monitores han vist que els seus nens i nenes estan 
molt cohesionats entre ells, també ens han dit que han superat moltes pors!!

MIV2... Ai MIV2! Què farem amb aquests nens i nenes, que potser els cau una 
mica de carbó... Ha arribat informació de què últimament són les ovelles negres de 
miv (juas juas juas juas). Ep! També hem de dir-ho tot! Els infants de MIV2 per la 
Diada dels Drets dels Infants van fer molt bona cohesió entre elles i també van tenir 
molt bona cohesió amb l’esplai Drac Màgic, els monitors i monitores van detectar 
que feien molt bon tàndem!

Seguim amb MIV3p. Ens ha arribat a redacció que es van cohesionar molt, es ba-
rrejaven molt entre ells i van mirar una pel·lícula ben abraçadets... ooooh!

I dels joves més grans del MIV? Es veu que els va agafar vergonya al Drets dels 
Infants i no van ser capaços de llegir el manifest, sort de les joves del Drac Màgic.

Com us dèiem, no només els infants comencen a patir la síndrome nadalenca, les 
monitores també ens cohesionem mooooolt! i aquest cap de setmana estem de tan-
cada i ens regalarem cosetes entre nosaltres (ja que els reis no ens porten masses 
coses, no ens portem massa bé...). A veiam quins regals es deixen caure enguany! 
Ara bé, no només tot són regals, les monitores prepararem el 2n trimestre amb mol-
tes ganes i activitats noves!

Bones festes i que tingueu una molt bona entrada d’any nou!


