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Estimadíssims Mivs,

Encetem el mes de febrer i amb ell molts actes a nivell penedesenc de 
la campanya Casa Nostra Casa Vostra. Potser us esteu preguntant, de 
què tracta aquesta campanya? Quins actes fan i per què ens interessa?

Doncs us ho expliquem: Casa Nostra Casa Vostra és una campanya  que 
s’està fent a nivell nacional de Catalunya que demana l’acollida de refu-
giats a Catalunya a partir d’una recollida de firmes i una recaptació de 
fons per enviar als camps de Grècia. Com a esplai hem decidit adherir-
nos al manifest i entrar dins la organització que s’encarrega de dinamit-
zar els actes a nivell local (dins d’aquest número de l’Esquitx hi trobareu 
informació dels actes que es fan).

Des de l’inici de la crisi dels refugiats, hem pogut veure amb gran rebuig 
com el conflicte no ha minvat, sinó que més aviat cada cop empitjora i 
que les institucions que haurien de buscar solucions per tractar de millo-
rar la situació d’aquestes persones no actuen en conseqüència.

Com a esplai compromès pels canvis socials ens posicionem a favor de 
la mobilització popular que suposa la campanya, a conscienciar-nos i ac-
tuar. Per això convidem a totes les famílies, infants i joves a participar 
de les activitats que es realitzaran per aquesta causa. 

Equip de monitores del MIV
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 Sortida Mares i Pares+ 
Assamblea General Ordinaria 
(AGO) 

11 i 12 de Febrer 

L'AGO tindrà lloc el diumenge 12  
al matí al pavelló municipal de 
Torrelavit, després d'acabar 
l’activitat conjunta entre 
monitores, infants i famílies! En 
acabar l'assamblea dinarem 
plegats/des, teniu l'ordre del dia i 
més informació al mail!  
 

Caminada solidària a la 
muntanya de Sant Pau en 
suport a les persones 
refugiades 
 

Diumenge 5 de Febrer 

El punt de trobada serà a 
les 11h davant la basílica de 
Santa Maria. En arribar a 
Sant Pau, vermut popular. 
(heu de Confirmar 
assistència al 
correu penedes.garraf.cncv
@gmail.com)  

*Organitza: Correm per la Terra 
i Casa nostra casa vostra 
Penedès 

 

MANIFESTACIÓ "volem acollir" 
 
En el marc de la campanya 'Casa 
nostra, casa vostra', el dia 18 de febrer a 
les 16h, a Pl.Urquinaona (Barcelona), 
tindrà lloc una gran manifestació en 
favor de l'acollida de persones 
refugiades i migrants. Com a entitat 
adherida al manifest i com a membres 
de l'organització a nivell vilafranquí, 
l'equip de monis vam decidir assistir 
ala manifestació. Som conscients que 
coincideix amb el MIV i és per això que 
us motivem a que vingueu amb 
nosaltres a la manifestació.  Teniu 
informació més detallada al mail.  
 
 

                                                        Som conscients que coincideix amb el MIV i és per això que us motivem a que vingueu amb nosaltres a la manifestació.  Teniu informació més detallada al mail.  
 

Trobada de Joves 
Intersectorial 
La trobada de joves 
tindrà lloc el 25 i 26 
març a Tarragona. 

 



4



5

 



6

	

	

	

	



7

Jo no veig la pàgina de MIV6 
per enlloc, i vosaltres, Blei i 

Lluri?

No, no he tingut temps de ne-
tejar-me... no puc fer la pàgina. 
Sorry.



Famílies
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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
Benvingudes una vegada més, estem encantades de 
presentar-vos una de les monitores de MIV 5!! Una nova 
incorporació dʼaquest curs que arriba des de Torrelavit 
anomenada Carla Montserrat, Carla Universal pels amics. 

Tot i no portar gaires anys a lʼesplai (físicament, perquè el 
seu esperit fa molt que hi és) té molta energia, i la bogeria 
se li escapa a nivells extrems. 

És la persona més ordenada del planeta, gaudeix 
classificant i organitzant tot allò que pot i més per tenir-ho 
controlat. Posaria a ratlla al més mandrós... 

Estudiant Enginyeria Informàtica, amb feina constantment i vivint fora de 
Vilafranca, sempre va estressada i no té temps per a res (irònic, ho sabem). 

I aquest espècimen de lʼesquerra és la Júlia Robson, tot i 
que cadascú lʼanomena com vol i com pot.  

MIV 4 té la sort de tenir-les a ella i la seva estimada 
papada al grup, ja ho diuen que dues pensen més que 
una (amb amor, Júlia)!! 

Aquí on la veieu va començar la carrera dʼEstadística, 
però fa poc va confessar-nos que no era el que ella 
sʼesperava i que la deixaria tan aviat com pogués. En 
breus ja estarà fent allò que desitja, nʼestem segures! 

Ha arribat al MIV disposada a donar-ho tot, passi el que passi, i a donar totes les 
idees que se li puguin ocórrer perquè sigui millor del que ja és ara. 

És una enamorada de la música, toca la guitarra i fins i tot ens canta alguna 
coseta de tant en tant. 



La Vida Sense el MIV és una secció destinada a parlar sobre què fa la gent que ja som 
fora l’esplai, oi? Jo avui parlaré del MIV des del meu ofici, la sociologia (m’estalvio 
cites i referències, d’acord? Que sinó no em quedarà lloc per escriure).

Els sociòlegs som impertinents però a vegades diem coses boniques, i en aquest sen-
tit la premisa forta d’avui és que no hi ha vida sense el MIV. A l’esplai patim dos 
rituals d’institucionalització (altrament dits rituals de pas, el l’entrada a l’esplai i 
el d’entrada a l’equip de monis), rituals que comporten una reconfiguració del nostre 
univers particular: circulem en nous espais de socialització, aprenem noves paraules, 
codis i maneres d’expresar, se’ns assigna una identitat (prenem una posició diferent 
en el món social) i això ens permet formar part d’un grup i compartir un univers 
de sentit -o donar sentit a l’univers-, etc. Aquests rituals esdevenen punts d’inflexió 
sobre la nostra biografia. Sabeu que el nostre passat canvia cada dia? La biografia, 
la nostra i la de les altres, està sotmesa a (re)interpretacions constants, i la manera 
amb què llegim la nostra biografia (què recordem, què no, com elaborem els records, 
com canvien els ordres i les importàncies, com un record magnífic de cop passa a 
ser vergoynós…) canviarà segons com canviem nosaltres en relació al món i el món 
en relació a nosaltres; segons què estiguem fent, què ens estigui passant, on anem, 
què aprenem, etc. Allà on sigui que militi, que estudii, que comparteixi una copa, etc. 
se m’acostuma a aparèixer el MIV com un punt de referència en l’horitzó, i una re-
ferència és allò amb el que establim una relació de comparació per ubicar-nos: “al 
MIV ho fèiem així”, “quan estava a l’esplai havíem pensat no sé què”, etc. El que vull 
dir amb això és que l’esplai com a punt d’inflexió a la biografia i com espai crític de 
socialització s’encarna en una estructura de disposicions: maneres de fer, de dir, de 
pensar, que per molt que fem i desfem, duren i duraran en el temps. I és clar que, ara, 
me’l miro diferent, el recordo diferent, 
me n’agraden més unes coses, me 
n’agraden menys unes altres, però no 
per això puc deixar de dur incorporat 
l’esplai, ja no com a motxilla (canvieu 
de metàfora, està molt suada) sinó com 
un múscul més.
I dit això, la vida (també aquella fora 
del miv) em va força bé, i espero que a 
vosaltres també. Molts petons i moltes 
abraçades.

‘Nos vemos en los bares’.
Celtas Cortos, 1997.

Foto: la vida sense el MIV 
et permet... dormir!
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Seguint amb la temàtica de l’Esquitx actual, al The MIV Times volem fer un 
homenatge a dos joves que estan vivint a Europa gràcies a que el seu dia se’ls va 
concedir el dret a asil. Hem tret els seus casos d’un document de l’ACNUR 
anomenat “Historias de refugiados”, que podeu consultar de manera gratuïta a 
la web de la institució. 

Us deixem amb el Hassan i la Sanas! 

HASSAN 

Amb tan sols 19 anys, Hassan és un dels milers de voluntaris que ajuden a 
Alemanya a joves nouvinguts a adaptar-se al seu nou entorn. Ell mateix és 
un sol·licitant d'asil que ha patit la violència a l'Afganistan i que l'estiu 
passat va arribar al vell continent (Europa). 

 
Tots els dilluns, el nostre protagonista i els seus amics del projecte juvenil 
acompanyen altres refugiats a una associació propera, on juguen i 
aprenen noves activitats. 

 
"M’agrada molt estar a Alemanya -diu-. Hi ha molta gent agradable ". 
Hassan és un dels centenars de sol·licitants d'asil que donen el seu temps 
com a part del Servei Federal de Voluntaris d'Alemanya, un programa de 
voluntaris dirigit pel Govern. El programa està obert als adults de totes les 
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edats que vulguin passar un any ajudant, treballant 20 hores a la setmana 
i rebent una petita remuneració. 
A més, un cop a la setmana, ajuda a organitzar tornejos de futbol amb els 
adolescents que viuen als hangars de l'antic aeroport berlinès de 
Tempelhof, que fa de refugi i centre d'acollida per a diversos refugiats. 

SANAS 

Durant l'estiu, els sol·licitants d'asil d'Alemanya s'asseuen a les aules per 
aprendre l'idioma i intentar adaptar-se. Quan va arribar de l'Afganistan, 
Sanas no sabia ni una paraula d'alemany; per això ha de posar tot el seu 
esforç a aconseguir un bon nivell. 

 
"Com que sabia parlar anglès, no va ser tan difícil adaptar-me. D'altres no 
coneixien ni l'alfabet " explica. 

 
Quan tenia 15 anys, Sanes i la seva família es van traslladar a un refugi de 
Berlín, on les autoritats els van assignar una plaça a les classes. Juntament 
amb altres 13 nens procedents de Síria, Afganistan i l'Iraq, Sanes va a 
classes intensives d'idiomes i de conceptes bàsics d'integració en la 
societat alemanya. En 6 mesos, el seu nivell ha millorat molt, 
i ja té amics a l'escola amb els quals comparteix vivències. 
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MIVENTREVISTES TENIM LA 
MILLOR NOTÍCIA QUE US 
PODÍEM DONAR! 

Els nous monitors i monitores a qui 
fèiem les entrevistes s’han acabat, 
però com que sabem que us agrada 
molt aquesta secció no la volem 
eliminar! 

Per aquest mateix motiu, el pròxim 
entrevistat... POTS SER TU! 

No fa falta que facis res, si sentim 
que vols ser entrevistat, et trucarem! 
Així que estigues atent al telèfon, 
podem trucar en qualsevol moment, 
QUALSEVOL MOMENT! 

Però per ara... Aquí teniu els últims 
afortunats!

Martí Pérez 

On ets? M’ho dius a mi? Al Miv! 
Què fas? Contestar-te les preguntes.
Mar o muntanya? Mar. 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola sempre.
Colònies o campaments? (Agafa molt d’aire)
Campaments però per poc, m’agrada colònies, 
però no tant. 
Un heroi de ficció: Mmm... Aquaman.
Un somni: Mmm... Poder dormir per sempre. 
Completa la frase: a cada porc... li arriba el 
seu Sant alguna cosa... No me’n recordo.
Manguitos o flotador? Flotador, m’agrada 
més. 
Una pel·lícula: Interstellar. 
Una cançó: (Fa sorolls estranys) Classic de 
MKTO. 
Unes vacances? Mmm... unes vacances? A la 
platja. La Costa Brava. 
Cola Cao o Nesquik? Cola Cao sempre. 
Gep o Escoltes? Miv, típic. 
Dolç o salat? Salat. 
Carn o peix? Carn. 
Un color: Taronja. 
Una paraula: (Torna a fer sorolls) Carxofa. 
Un joc: (Torna a fer sorolls estranys) La xarxa 
i el peixet. 
Una afició: (Torna a fer sorolls estranys) Anar 
amb long. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Marc, Marc és guai. 
Per beure: Aigua. 
Un número: 7 
Per menjar: Com que per menjar? Sushi. 
Un llibre: 1984
Qui és el teu padrí: La Laia Navarro, no la 
veig molt perquè sempre arriba tard. 

L’he de pensar, t’ho dic al final. Ja és el final? 
Doncs deixa-ho en blanc. 
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Paula Sanahuja 

On ets? Al carrer. 
Què fas? Molt estressada, surto de la sala... 
Mar o muntanya? Muntanya! (veu de troll) 
Carmanyola o entrepà? Entrepà, sóc massa 
vaga per fer-me el dinar i la mama no me’l fa. 
Colònies o campaments? Mmh.. Colònies és 
comoditat i de campaments hi ha bitxos, però 
mola molt! 
Un heroi de ficció: Cat Woman! 
Un somni: Viatjar! Viatjar molt! Ser bohèmica, 
com la Jana! 
Completa la frase: a cada porc... una Paula 
Nef. 
Manguitos o flotador? És que els manguitos 
t’obstrueixen la circulació i el flotador no. 
Una pel·lícula: La vida es bella. 
Una cançó: Stand by me. 
Unes vacances? A Tailàndia, con sus 
elefantitos, molt buda tot i moltes mandales. 
Cola Cao o Nesquik? Nesquik! Ja ho saps. 
Gep o Escoltes? Miv. 
Dolç o salat? El dolç engreixa molt però està 
molt bo, i el salat també... Llavors amarg! 
Carn o peix? El peix m’agrada, però la sardina 
no, i el bistec no, però la carn si. Posa carn! No, 
posa nuggets que és tot sintètic. 
Un color: Ara és el negre, com la vida.... i una 
mica de blanc, una mica de blanc! 
Una paraula: Esternocleidomastoideo. 
Un joc: El pollo! El pollo, el pollo con una 
pata... Bua, m’estic pixant. 
Una afició: Escoltar música, és poc interessant 
perquè jo sóc poc interessant. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Encarnació de la Concepció. 
Per beure: Aiga. (parla pagès) 
Un número: El 3, ai mentida! El 4, la tercera 
mai és la vençuda per mi. 
Per menjar: Raviolis de la mama amb quatre 
formatges i totes les calories possibles. 
Un llibre: El mecanoscrit del segon origen. 
Qui és el teu padrí: Ostia! Ah si! L’Ariadna! 
 
Els meus lemes: Tot passa per alguna cosa. El 
que hagi de ser serà. MIV 1 ho peta!! 

Marc Pujol 

On ets? A Cuba. 
Què fas? Mmm... Preparar una activitat per 
MIV 3gran. 
Mar o muntanya? Congost. 
Carmanyola o entrepà? Safata del BonArea. 
Colònies o campaments? Colònies. 
Un heroi de ficció: Doctor Who. 
Un somni: Dominar el món amb un exèrcit 
d'estruços. 
Completa la frase: a cada porc... una destral 
nova. 
Manguitos o flotador? Matalàs inflable. No, 
posa cocodril inflable –que era el meu preferit 
fins que es va petar–; sí, sí, posa cocodril 
inflable va, que els cocodrils molen. 
Una pel·lícula: Rubber neumático asesino. 
Una cançó: L'himne del PP, va no ho fiquis que 
era broma. Paula Paula Paula, nononononono. 
PAULAAAAAA!!!! 
Unes vacances? Florència (Gelatto). 
Cola Cao o Nesquik? Nesquik. 
Gep o Escoltes? Gep, Gep. No no no, 
intendència. (va de mal en peor...) 
Dolç o salat? Confit d'ànec, des de sempre i per 
sempre petita aprenent. 
Carn o peix? Botifarra amb mongetes. 
Un color: Verde espuma de mar. 
Una paraula: Esternocleidomastoideo.  
Un joc: Els peixets (by Marina Montiel). 
Una afició: Buscar pals. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Senyor Pujol. 
Per beure: 43. No, no, no, fica tònica que 
mons pares ho veuran. 
Un número: 43. 
Per menjar: Les patates fregides de la festa 
major. 
Un llibre: Es menja? Si no es menja no sé ni 
què és, ni ho vull saber. 
Qui és el teu padrí? Clara Bricullé, filla de 
l'avi Eloi, exalumne del vell savi Carles Rull. 
 
Cuernos de mamut. 
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A la garjola! 

De Henri Meunier i Nathalie Choux publicat per 
l’editorial Takatuka, llibre que parla sobre la intolerància, 
el racisme i la solidaritat. Un nen observa com la policia 
demana la documentació a visitants del parc (una dona 
negre, un gat verd i un ocell rosa) pel simple fet de tenir 
un aspecte diferent. És un llibre divertit que convida als 
lectors reflexionar sobre els drets humans.  

Jai, el mariner 

Espectacle de titelles fet per Zipit 
Company ens explica la història de tres 
comediants que van viatjant pels ports 
explicant aventures de mar que arriben 
per narrar la història de Jai, el mariner i el 
seu viatge cap a l’amor de la Marie Claire, 
la noia del far que eleva els seus sentits 
amb el seu bell cant. Jai emprendrà un 
camí llarg i emocionant. Però, de 
vegades, allò que busquem és més a 
prop del què ens pensem. 

El proper diumenge 5 de 12 a 1 al Teatre 
Cal Bolet.  

El fenomen de la migració d’infants i joves 

Xerrada a càrrec de Renata Calderón, llicenciada en ciències polítiques i ex 
treballadora d’ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats). 
Durant l’acte també es presentarà el llibre Train Kids, de Dirk Reinhart (Pagès 
editors, 2016), a càrrec de Montserrat Franquesa, traductora. 

A la Biblioteca Torras i Bages el dijous 9 de febrer a les 7 de la tarda. 
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Un obús al cor, de Wajdi Mouawad 

La Perla 29 i Ernest Villegas ens tocaran el cor amb la potència que anuncia 
l’insuperable títol d’aquest nou Mouawad.  
 
La paraula explosiva de Mouawad torna a Vilafranca per fer-nos plantejar de nou 
els vincles amb la família, la vida i la mort. Oriol Broggi i Ferran Utzet ens llencen 
aquest monòleg intens i nu, ple de la força narrativa que ja vàrem descobrir amb 
Incendis i Cels. 

De la mà de l’actor Ernest Villegas, descobrirem un text i una interpretació 
d’altíssim voltatge que ens endinsarà amb força en l’univers narratiu de Wajdi 
Mouawad. 

El diumenge 19 de febrer al teatre del Cal Bolet. 

Carnaval infantil 

Sorollosa despertada de S.M el Rei Carnestoltes XIVè i I de Vilafranca per part 
de tots els infants. Per despertar el Rei Carnestoltes necessiteu portar qualsevol 
estri, aparell o instrument que faci molt i molt soroll (un xiulet, una pandereta o la 
tapa de la cassola, tots s’hi val). 

Quan el Rei Carnestoltes es desperti continuarem fent soroll fins a la plaça 
Jaume I, passant per la plaça Constitució, la Vall del Castell i la Plaça de l’Oli. Tot 
plegat, amb l’acompanyament musical de la Batukada de l’Escola Municipal de 
Música Maria Dolors Calvet.  
 
Arribats a la plaça Jaume I, animació infantil amb l’espectacle “Sarau de 
Carnaval” de Rah-mon Roma i Cia. En acabar, berenar per a tots els participants. 

El dissabte 25 de febrer de 5 a 7, començarà a la plaça de la Vila. 
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Podries 

Si haguessis nascut  
      en una altra terra,  
podries ser blanc,  
      podries ser negre...  
Un altre país  
      fóra casa teva,  
i diries "sí"  
      en un altra llengua.  
T'hauries criat  
     d'una altra manera  
més bona, potser;  
     potser, més dolenta.  
Tindries més sort  
     o potser més pega...  
Tindries amics  
     i jocs d'una altra mena;  
duries vestits  
     de sac o de seda,  
sabates de pell  
     o tosca espardenya,  
o aniries nu  
     perdut per la selva.  
Podries llegir  
     contes i poemes,  
o no tenir llibres  

     ni saber de lletra.  
Podries menjar  
     coses llamineres  
o només crostons  
     eixuts de pa negre. 

Podries ....podries... 

      Per tot això pensa  
que importa tenir  
      LES MANS BEN OBERTES  
i ajudar qui ve  
      fugint de la guerra,  
fugint del dolor  
      i de la pobresa. 

Si tu fossis nat  
      a la seva terra,  
la tristesa d'ell  
      podria ser teva. 

 

Joana Raspall. Com el plomissol, 
La Galera, 1998 

 
 



Benvingudes al concurs de la Sire! 

 
En aquesta edició del concurs, us presentem aquest dimoniet del 

darrere, aquest ésser diabòlic que sembla que n’estigui apunt de fer 

una de les seves… qui deu ser, qui deu ser?! Ai si l’enxampeu! 

 

Quan tingueu una idea de qui pot ser, envieu un correu a 

mivesquitx@gmail.com amb: 
 

- El vostre nom 

- El grup de MIV 

- La resposta 

 

Les respostes es puntuaran de la següent manera:  

 

- Resposta correcta: 5 punts 

- Resposta incorrecta: 1 punt 

 

Ànims i soooooort! 
 

 
 
MIV1: 0pt  MIV2: 5pt  MIV3p: 20pt  MIV3G: 0pt  MIV4:0pt  MIV5:0pt  MIV6:5 pt 



20



21



22

Busqueu, busqueu aviam si trobeu les 7 diferències de MIV3G! 
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Benvinguts nois i noies, ja ha pasat un mes i anem a pel segon mivxafarderies de l’any! 
Les mones hem començat amb molta energia i amb moltes ganes de seguir amb aquet 
primer trimestre del 2017!

Dels més petits de l’esplai no en sabem gaire cosa, però bé, el que si sabem és que cada 
dia són més adorables.

Tenim notícies fresques! Hem sabut que una relació, on estava involucrat un monitor nou 
d’aquest any, ha sigut breu i ja s’ha acabat. Tot i això, no totes les noticies són dolentes! 
Ja que també sabem, que entre un monitor i una monitora està començat a haver-hi una 
historia d’amor, vaja, està creixent de nou, oi?

Ens han arribat molts correus comentant-nos què podíem fer amb el basilisc i ho agraïm, 
però ens alegra comunicar-vos que està tot solucionat! Justament la setmana passada un 
dels monitors va trobar l’ESPASA MIVTICA!

Sense pensar-s’ho ni un segon va començar a donar cops (sense fer mal, clar!) a totes les 
monitores que estaven allà en aquell moment mentre deia “Estàs mort! Estàs mort!”. En 
aquell moment el basilisc no va voler mostrar qui era, ni va dir   una sola paraula i la veritat 
és que tampoc hem rebut noticies per part seva.

L’equip d’investigació de les mivxafarderies ha investigat i s’ha posat en contacte amb el 
basilisc i el seu club (si, el basilisc no és una sola persona en són moltes), una persona del 
club ens va comentar que efectivament el basilisc era mort, però que no ho volien acceptar. 
Així que... FELICITATS MONITOR! ETS EL GUANYADOR! I si guanya un, guanyem 
tots, perquè ens vam riure molt mentre va durar. Així que des de l’equip de mivxafarderies, 
agraïm a l’equip basilisc per haver-nos fet riure tant.

Per altra banda, aquest dijous, algunes monitores han anat als “Cinemes Girona” que es 
situa a Barcelona, per veure el documental d’Esplac “Transformar educant”. L’anècdota 
està en que es van passar tot el dijous al matí discutint quins trens, metros o transport aga-
far per arribar al cinema; tot i que tenien confiança plena en el “senyor Google (maps)”, al 
final ha sigut un monitor que des del “Bar Paradís” ha sabut guiar a la resta de monitores 
fins on era ell.

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


