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Estimats Mivs,

Ja tornem a ser aquí un nou any, i és que hem entrat al 2017 ja! Qui ho 
diria eh? Per començar aquest any de manera ben reflexiva us convidem 
a pensar en què vol dir ser voluntari. 

El MIV el formem monitors i monitores voluntaris, estem implicades en 
aquest projecte perquè hi creiem, pensem que el voluntariat en un es-
plai que treballa per la transformació social a través de l’educació en el 
lleure és un dels pilars fonamentals per l’entitat, però, tothom creu i veu 
el voluntariat d’aquesta manera?

Si entrem a la web de l’Ajuntament de Vilafranca ens trobem que de-
manen a gent voluntària, sense un projecte en concret ni uns objectius 
determinats, es busca gent que vulgui regalar i/o passar el seu temps 
per implicar-se en alguna cosa que possiblement ni coneguin. 

Això també ho podem trobar a les Universitats, programes de volunta-
riat que a canvi t’ofereixen convalidacions de crèdits. 

Per nosaltres ser voluntàries és participar en un projecte  sense esperar 
res econòmic ni físic a canvi , dedicar-nos a una tasca perquè creiem en 
el que fem. El voluntariat a l’esplai és un dels valors primordials pel qual 
estem aquí tots els monitors i monitores.

Equip de monitores del MIV
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"Autoritat i límits"   
L'Escola de Pares i Mares de 
l'Alt Penedès organitza el 
proper dissabte 21 de Gener 
de 11:00h a 13:00h a la Sala 
d'Actes del Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès una xerrada 
a càrrec de Carlos González, 
Pediatra i escriptor.   
Si hi aneu i us és 
interessant, podeu 
compartir-ho amb la resta de 
famílies i l'equip de monis:) 
 
 

 

 

 

Curtnaval 
El proper 23 de Febrer es 
duu a terme el concurs de 
curts que organitza la 
comissió del Carnaval de 
Vilafranca. Us animem molt 
fortament a participar, ja 
que aquest any pot ser 
l'últim!! Tota la informació i 
les bases del concurs les  
trobareu al Facebook del 
Curtnaval. No deixeu morir el 
Curtnaval!  

a

Fa temps que ens ronda 
pel cap  una idea, però ne-
cessitem la vostra ajuda... 
Si teniu per casa aquelles 

típiques joguines que que-
den oblidades, porteu-les, 

siguin com siguin. Com 
més en tingueu, millor. Pro-
metem transformar-les en 

una sorpresa!
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MIV 2 JA ESTEM 

PREPARATS, I TU? 

LA VUELTA AL COLE 
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Esperem que aquest nadal us hagin portat molts regals.. 

Però els monitors aquest any us portarem:         

                                                                                    Cohesió               

 

Creativitat 

 

 

Jocs de rol 

                                                                                                                                                     

 

Campaments 

                                                                              Excursions 

  

                                    Cuina               sorpreses 

 

 Les monis de MIV 4!!! 
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Els i les joves de MIV6, 
molen tant i són tant 

guais que no tenen 
temps de fer pàgines per 

l’esquitx. Ja els discul-
pareu.

No és la única foto, en tenim 
per tots i totes.
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Per damunt de la neu, Famílies
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Famílies PECticipa
Es càrrec pedagògic i més concretament el subcàrrec de PECticipació seguim 
obsessionat en saber què en penseu de la realitat en la que vivim, el món que 
ens envolta i us seguim demanant ajuda!  

És per això infants i famílies que us demanem si ens podeu respondre les 
preguntes dels cartells de més avall i així participareu en el sorteig d’un premi! 

 

A més, per saber millor què en penseu us avisem que d’aquí a uns dies rebreu 
via mail unes enquestes per respondre famílies i infants! 
I com que tenim moltes, moltes, moltes ganes de saber què us interessa i que us 
preocupa convidarem famílies a fer grups de discussió: plantejarem preguntes o 
conflictes i entre totes les persones del grup s’haurà d’arribar a un consens. 
Podrem aconseguir-ho??  
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Monis Nous
Aquesta de lʼesquerra és la Claudia Fernandez amics i 
amigues! La monitora de MIV 2 que ha arribat amb unes 
ganes i una energia insuperables! No hi ha res que lʼaturi, bé, 
excepte les faltes dʼortografia... Tot i que lʼestimem igual, es 
clar. 

Si mai no voleu que algú us dibuixi o us faci un disseny ja 
sigui per una samarreta, un cartell, un pòster... Ella és la 
vostra estranya solució! Artista! 

Quan es tracta de ballar i passar-ho bé és la primera, li encanta la festa i fer 
bogeries. Sense anar més lluny, acaba de tenyir-se de lila-negre el cabell. 

Hem de confessar que està enamorada dels seus nens i les seves nenes, 
sempre que pot deixa anar frases com “miv 2 ho peta” o “miv 2 mola” (tot i que 
sigui totalment mentida, tothom sap quin és el millor grup del MIV...). 

Per altra banda us presentem a lʼésser més passiu, més 
empanat i més apalancat de la quinta dels novatos (amb 
amor)!  

Martí Pérez, que es representa ell mateix dibuixant dues 
peres, és genial i una de les millors persones que existeix. 

Lʼindividu que estem descrivint també és monitor de MIV 2. 
Orgullós dels seus infants i sent un nen més del grup, 
gaudeix de tots i cada un dels moments al MIV. 

És un jove enamorat que mai no ens deixa de sorprendre. Friki de One Piece i 
similars, viuria en una sèrie manga si pogués. 

Estudia Educació Primària, mai no deixarà enrere aquest esperit de la infància 
que tant es troba a faltar tard o dʼhora. Ell no. 
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Ara mateix són les 22.00h de la nit d’un dijous, estic tornant en tren 
de classe de Barcelona i la meva inspiració justeja considerablement,  
però intentaré explicar-vos el que he estat pensant des de que el Niko 
em va proposar de fer la pàgina de la “vida sense el Miv”. 

He pensat en la quantitat d’anys que hi he estat, que en són molts 
més que no pas els que no hi he estat. Quasibé 19 anys dels 23 que 
tinc ara. Així que fins que no hagi passat una mica més de temps, em 
sembla que no puc acabar-vos d’explicar què és la vida sense el Miv, 
tinc bastant més clar el que és amb el Miv que no pas sense. Així que 
us insisteixo en que aprofiteu bé el temps sigueu on sigueu de la vostra 
etapa aquí dins! 

També he pensat que fa molt temps que no llegeixo l’esquitx i que no 
tinc massa clar que hi escriu la resta d’ex monitors i monitores en 
aquesta pàgina, així que he decidit que trobaré la manera de rebre 
l’esquitx jo tambe, per poder veure que feu i que deixeu de fer per aquí!

I també penso en els meus nens i nenes 
(ara nois i noies) de ja Miv 6 i la de coses 
que vam arribar a fer junts! Que són el fu-
tur immediat del Miv i que sé del cert que 
ho faran molt bé! 

Un petó a tots i totes!!!!

Fotografia original 
del moment de redacció 

de la secció.
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Sergi Chaves 

On ets? A casa. Mama que em fan una 
entrevista!!!! 
Què fas? Ara berenaré.
Mar o muntanya? Muntanya. 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola. 
Colònies o campaments? No he anat de 
colònies, campaments! 
Un heroi de ficció: L’Epiman. 
Un somni: Ser el futur rei dels pirates. 
Completa la frase: a cada porc... Un plat. Els 
porcs també mengen, no?!
Manguitos o flotador? De petit no em banyava 
perquè tenia por a l’aigua, així que manguitos. 
Una pel·lícula: Sharknado. 
Una cançó: Eternal youth. 
Unes vacances? Al mmm, no... al Carib. 
Cola Cao o Nesquik? Eh Cola Cao. 
Gep o Escoltes? El Tricicle, era el meu esplai 
Dolç o salat? Àcid, m’agrada la llimona. 
Carn o peix? Carn, molta (abans era vegetarià) 
Un color: Taronja. 
Una paraula: Calendari! 
Un joc: Assasin creed. 
Una afició: Mirar series i estar aquí per casa i 
mirar el meu gatet de la sort, l’estic mirant ara 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Erni, és Epi en anglès. 
Per beure: Coca Cola sense cafeïna i light, 
perquè sóc responsable. 
Un número: El 9. 
Per menjar: Crepes (la mama li està fent) 
Un llibre: Et diré un còmic, V de Vendetta.
Qui és el teu padrí: L’Alba! Mola molt perquè 
tenim converses profundes i és molt bona, tot i 
que crec que no recorda les converses. 

Mejor pollo en mano que boli en mano. I quan 
surt aquesta edició? Dissabte? Quina il·lusió! 
MAMA QUE SURTO A UNA REVISTA! 

Marta Vidal 

On ets? Estic al gimnàs! 
Què fas? Primer fer esport i després m’he 
dutxat. (s’emociona molt per la miventrevista!) 
Mar o muntanya? Mar, obvio! 
Carmanyola o entrepà? A l’entrepà no hi puc 
posar pizza, i sempre porto pizza! 
Colònies o campaments? No tinc cobertura, 
surto! Ara! Campaments. Adéu! (al del gimnàs) 
Un heroi de ficció: La Sailor Moon
Un somni: Poder dormir més cada dia. 
Completa la frase: a cada porc... Un bon 
pernil que surt. Tinc una gana ara...
Manguitos o flotador? Flotador, que t’hi pots 
estirar! Bueno, crec... depèn del flotador. 
Una pel·lícula: Quina vaig mirar l’altre dia.... 
Begin again.  
Una cançó: “Que bello es vivir” de El Kanka. 
Unes vacances? Un lloc amb platja, Menorca! 
Cola Cao o Nesquik? Cola Cao per suposat! 
Gep o Escoltes? Què és això? MIV! Joder! 
Dolç o salat? Dolç, dolç. 
Carn o peix? Carn, carn. 
Un color: Blau turquesa o el vermell. 
Una paraula: Porta, és que no puc obrir la 
porta! Hola! Jo! La Marta! 
Un joc: L’espia. 
Una afició: Últimament m’he viciat molt a 
mirar series, però ja no tindré temps... 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Mai m’ho he plantejat això! Jo que 
sé, Isabel! És el primer que m’ha vingut al cap. 
Per beure: Un cafè amb llet. 
Un número: El 5. 
Per menjar: Tortitas de xocolata, saps? 
Un llibre: Ah! Ultimas tardes con Teresa.
Qui és el teu padrí: La Poxi! Que és molt 
mona! És molt cuqui i me l’estimo molt. 

És igual, m’he perdut. Gràcies miventrevistes! 



15

Jana Jubert 

On ets? Al bar del tívoli. (està discutint amb la 
seva amiga, que també vol sortir, hola Laia!) 
Què fas? Menjant olives super bones de la 
Yen, llepant el pot, també mengem romaní. 
Mar o muntanya? Platja a l’hivern i muntanya 
a l’estiu. (Laia: tia, ho has dit al revés!) 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola d’aquella 
de ma mare amb aliments macrobiòtics i faves. 
Colònies o campaments? Campaments, no?  
Un heroi de ficció: Ostia! No, no, no, no! El 
Bobobo dels espaguetis al nas (l’imita) 
Un somni: Eeh... Ser amiga d’algú d’una tribu 
així rara i que em facin rituals ancestrals...  
Completa la frase: a cada porc... uns peus de 
porc... no m’agraden els peus de porc
Manguitos o flotador? Flotador amb forma 
de...... manguito! 
Una pel·lícula: Canino de Yorgos Lanthimos.  
Una cançó: Yo soy tu gatita... 
Unes vacances? A Amsterdam! 
Cola Cao o Nesquik? Res, m’agrada la llet 
sola i si pot ser freda, i d’arròs. 
Gep o Escoltes? Bua pues suposo que escoltes, 
no? Perquè hi ha més gent... divertida. 
Dolç o salat? Tot barrejat, entrepà de fuet amb 
una galeta de xocolata a dins. 
Carn o peix? És que m’agraden els peixos i  
els mamífers... Calamars a la romana! 
Un color: Uh! Aquell! Saps? Aquell! Que tinc 
una dessuadora....... Bordeus! 
Una paraula: Epidermis. 
Un joc: La botella. 
Una afició: No ho sé... cada dia una nova, ara 
és dibuixar bosses. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Yen. 
Per beure: Un xai, si us agrada el te ho sabreu  
Un número: El 9, que és el meu aniversari  
Per menjar: Berberechos (escopinyes) 
Un llibre: Poemes de l’Alejandra Pizarnik 
Qui és el teu padrí: La Joana, que s’assembla 
al Joan Colomo i que l’estimo molt! 

Tu que en penses de la consistència de la 
composició de les cagarades d’esquirol? 

Paula Nef 

On ets? Estic a la sala del teu costat al MIV. 
Què fas? Passejar per la sala de monis, per no 
venir al teu costat mentre em fas l’entrevista. 
Mar o muntanya? Muntanya, que és més 
verda.
Carmanyola o entrepà? Pues m’agrada més la 
carmanyola, però com mai cuino doncs entrepà. 
Colònies o campaments? Campaments, 
campaments! Que són més verds també. 
Un heroi de ficció: El senyor MIV. 
Un somni: Casar-me amb el senyor MIV, no 
cagar amb ell, sinó casar-m’hi. 
Completa la frase: a cada porc... Mmm.... A 
cada porc un jersei nou.
Manguitos o flotador? No necessito res.Anava 
a dir una tonteria però no cal que ho sapigueu. 
Una pel·lícula: Gran Torino, GRAN TORINO! 
Una cançó: Qualsevol de La Oreja de Van 
Gogh. No,qualsevol no, “Cometas por el cielo”. 
Unes vacances? Anar a perdre’m pel món. 
Cola Cao o Nesquik? Cola cao, cola cao, quan 
no vull cafè sempre em faig un cola cao. 
Gep o Escoltes? Miv! Hi ha ensaïmades! Oh 
no! Només una de mossegada! Ecs! 
Dolç o salat? Dolç, dolç, dolç, dolç que tinc la 
regla i em ve de gust dolç! 
Carn o peix? Enciam amb maionesa, com de 
campaments. 
Un color: O negre o verd blau. 
Una paraula: Torino. 
Un joc: Un joc, un joc... La xarxa i els peixets. 
Una afició: Fer entrevistes a novatos pringats! 
Lo de pringats no ho posis, que em pegaran. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? No em canviaré el nom, m’agrada 
Per beure: Café! O vi. Vi i cafè. 
Un número: 13 
Per menjar: Fricandó. 
Un llibre: No l’he començat però “El Amante 
Japonés” de Isabel Allende
Qui és el teu padrí: El Nil tot i que no em 
saludi pel carrer quan em veu, però l’estimo. 

Que bé que ho fan aquestes entrevistadores eh! 
Ala adéu! (va dir mentre venia a la ludoteca) 
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Únics 

Un llibre per desplegar i penjar-lo, amb 
agulles d’estendre, al llarg d’una corda tot 
barrejant-hi mitjons de diferents colors, 
mides i textures. 
Un text senzill, amb les paraules justes, i 
unes il·lustracions divertides que, amb 
contundència, reivindiquen la diferència. La 
diferència, una gran qualitat que ens fa 
ser… Únics. 

De Cuscusian*sEdicions. 

 

Contes del Marroc 

A l’ocasió de l’exposició Del Marroc i de 
Catalunya,. Memòria viva entre emigració i 
arrelament ens apropem a l’imaginari 
col·lectiu marroquí a partir de la seva 
literatura oral de la mà d’Ibtissam 
Chakkour, contacontes catalana d’origen 
marroquí. Explicarem ‘El conte de la 
llàntia’, ‘La llegenda del Savi Hayqár’ i ‘La 
Rateta del Caftán’.  

Tot seguit petites i grans podreu pintar-vos 
les mans amb henna mentre coneixeu 
aquesta bella tradició marroquina. 

Els dies 22 de gener i 19 de febrer a dos 
quarts de dotze al vestíbul del Museu 
d’història de Catalunya. Activitat gratuïta.  
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Refugiada poètica 

Un espectacle de gran bellesa que ofereix 
veritables moments de màgia teatral 
carregats de tendresa i emoció. Cia.: Claire 
Ducreux. Una rodamón converteix un parc 
en el seu refugi provisional, dues tanques 
en les portes del seu somni, un pont es 
torna vaixell i una escultura en la seva 
companya de viatge. 

Algunes monis del MIV la vam veure actuar 
a Tàrrega i us podem dir que va aconseguir 
que ens emocionéssim de mala manera, 
ens va estovar el cor <3! 

L’espectacle es farà a Cal Bolet el dia 15 de gener a les dotze del migdia. 

Madame Leonarda 

No només per pondre ous viuen les gallines, 
ens podria dir Madame Leonarda —el nostre 
personatge—I ens ho podria dir mentre la 
veiem estenent mitjons que volen, fent volar 
avions de paper, revelant-nos la veritat sobre 
el primer viatge tripulat a la lluna o escrivint el 
primer poema visual amb guix sobre una 
pissarra. Que no en teniu prou? Atreviu-vos, 
sense miraments, a obrir les tapes dures del 
llibre que ens destapa, des del seu naixement, 
la vida, les situacions quotidianes mistificades 
i les peripècies extraordinàries de Madame 
Leonarda: una obra il·lustrada —tornada a 

publicar, en versió completa, més de trenta anys després de la seva primera 
edició a Alemanya— en trenta-tres passatges autònoms i amb dibuixos i vinyetes 
brillants, farcida de picades d’ullet al cine mut (Chaplin, Keaton) i referències al 
món artístic (Magritte, Leonardo da Vinci) i social (Marx).  

Una oda a l’enginy i la curiositat, a l’art per l’art, a anar més enllà del que se 
suposa que som i que hem de fer a la vida, perquè «el que és veritablement 
important no és pondre ous, sinó volar». 
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Us portem un experiment per descobrir una de les curiositats del sentit del tacte i 
així poder conèixer una mica més el nostre cos.  

Per fer-lo necessitareu: 

 Sis agulles de cap 
 Tres taps de suro 
 Un mocador per tapar-vos els ulls 

A un tap de suro claveu-hi una agulla, al segon 
tap claveu-n’hi dues i al tercer tres.  

Per seguir l’experiment necessiteu trobar una 
parella. Un de la parella s’ha de tapar els ulls i l’altre començarà a punxar 
suaument amb el primer, segon o tercer tap als dits de la mà de la persona 
dels ulls embenats; aquesta haurà d’endevinar quin tap és el que s’està 
utilitzant. 

Un cop haguem fet l’experiment als dits el farem a l’esquena. Què passa? És 
igual de difícil o ara ens costa més saber amb quin tap ens punxen? 

Com s’explica? 

El sentit del tacte està format per fins a sis tipus de receptors diferents: 
sensors de calor, sensors de fred, sensors de pressió, sensors de la textura i 
la pressió, sensors de les vibracions i la pressió, terminacions nervioses del 
dolor... Aquests receptors estan distribuïts pel cos de forma irregular. Per 
exemple, tenim més sensors de calor i fred a l'esquena que a la panxa o al 
pit (per això no entrem a la dutxa d'esquena). 

Amb aquesta experiència queda demostrat que tenim més receptors de 
pressió a les puntes dels dits que a l'esquena. 

 



Benvingudes al concurs de la Sire! 

Com que ens hem adonat que l’esteu encertant bastant en les últimes edicions del concurs, 
hem decidit augmentar una mica el nivell de dificultat... per això, hem trobat aquesta 
meravella... qui deu ser aquest personatge de l’esquerra,  aquesta barreja tant autèntica entre 
ballarina tabalera? Va, arrisqueu-vos!  

Quan tingueu una idea de qui pot ser, només cal que envieu un correu a 
mivesquitx@gmail.com amb: 

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

I les respostes es puntuaran de la següent manera: 

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

Ànims i molta sort! 

 

 

MIV1: 0pt MIV2: 0pt MIV3p: 20pt MIV3G: 0pt MIV4: 0pt MIV5: 0pt MIV6: 5 pt 
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Intenteu trobar les 6 diferències de MIV2!
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Benvinguts infants a les primeres mivxafarderies de l’any!

Les mones hem començat amb molta energia i amb moltes ganes de veure que passa en 
aquest nou trimestre! I vosaltres?! Esperem que també!

En l’últim dia de curs de l’any passat, si, si, de l’any passat! Els monis vam anar a fer la 
tancada, que segons teníem previst era curta; després de hores i hores de reunió vam acabar 
fent l’amic invisible, però abans ens vam disfressar tots i totes! Com cada any els regals 
van estar immillorables, tot i que alguns van arribar amb retard, perquè... no hi érem tots a 
la tancada! Ooh.... :( !

Sabem que moltes de vosaltres també vau rebre regals l’últim dia de MIV, que us van agra-
dar? Hi heu jugat molt aquests dies o ja el teniu tirat per la vostra habitació?

Per altra banda, també vam fer el famós sopar de gala, on totes les monitores, exmonitors i 
amigues de fora del MIV (els anomenats éssers extra-MIV), ens vam vestir de gala (l’únic 
cop a l’any, no ens enganyem) i vam gaudir d’un excel•lent sopar! Dies vam haver-ho de 
netejar, això no va ser tant divertit, però ho vam fer!

Al tornar de vacances, ens hem trobat una sorpresa al lavabo petit del local, on amb sang hi 
havia escrit: “LA CÀMERA DELS SECRETS HA ESTAT OBERTA”. Al costat del mirall 
tot ple de sang hi han sacrificat un animal (que si, sabem que es de peluix, però és un animal 
igual) que tenia una nota al costat. Els amics de l’hereu, tenim por! Un basilisc està lliure 
pel local! Ha sigut un tema de conversa molt freqüent aquests últims dies, ja que la por que 
tenim és molta i és real. Sabem que l’única manera de lliurar-nos d’ell és... matant-lo! Però 
no trobem l’espasa MIVTICA, que és l’única manera de mata’l. Intentarem fer-lo entrar en 
raó i que l’única manera de solucionar-ho no sigui matant-lo i és pugui convertir en un amic 
del MIV, però.... ho veiem difícil la veritat, perquè ell ens vol matar a nosaltres!

Si teniu suggeriments de que poder fer amb el basilisc sense haver- lo de matar, podeu 
enviar-ho a novolemmatarelbasilisc@harrypottermania.miv.

Si voleu enviar mivxafarderies, en podeu enviar al mail de esquitx@gmail.com.


