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Estimades famílies i infants.

Com haureu pogut notar aquest any el MIV no hem participat al carnaval in-
fantil de Vilafranca del dissabte 25 de febrer (dissabte passat). Fins ara les 
tres entitats de lleure educatiu de Vilafranca (MIV, Cau i GEP) ens encarre-
gàvem de la organització d’aquesta festa.

Els últims anys el Cau i el GEP ja s’havien desvinculat molt i la participació 
d’aquestes entitats havia minvat i al MIV la motivació per aquesta festa no 
era la que seria la necessària. Va arribar un punt al que ens vam replantejar la 
nostra participació a la Vila.

Com a monitores i monitors vam decidir parar d’organitzar el carnaval infantil 
ja que creiem que aquesta activitat com a activitat educadora en tenia poc. 
Destinàvem moltes hores i alguns recursos per la preparació d’aquesta festa, 
festa que no va més enllà de les disfresses i la disbauxa (molt positives, però 
insuficients). 

Vam creure més convenient poder organitzar algun altre acte conjunt amb el 
GEP i el Cau que pogués donar més fruits. Com és el cas de les jornades for-
matives D-FORMA’t que avui s’ha dut a terme per a infants de 12 a 18 anys.

D’aquesta manera els grups petits poden destinar més dissabtes a fer activi-
tats amb un rerefons més educatiu i els grups grans poden gaudir per un dia 
d’unes jornades formatives conjuntes amb tots els joves de la vila.

Esperem que hagueu gaudit del carnaval aquests dies i que us hagueu disfres-
sat d’allò que més us agrada.

Equip de monitores del MIV
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 Actes 8 de Març- Et al 
 

La Coordinadora Feminista del 
Penedès presenta diversos 
actes  (els quals els podeu 
trobar a cupvila.cat) amb motiu 
del proper 8 de març, dia 
internacional de la dona 
treballadora.  

Entre ells, el mateix dia  
8,després de la lectura del 
manifest que comença a les 
20:00h,  el grup de teatre "Et 
al" farà una actuació 
"performance"  itinerant : "El 
circ dels machistes"  que us 
portarà des de l'Ajuntament fins 
al Casal Popular.   

Si no coneixeu Et al, us 
convidem molt fort a anar-hi, ja 
que mai deixen indiferent a 
ningú! 

 

 

 

Teatre musical: Les 
princeses també es tiren 

pets 
 

Torna "La Xarxa" amb un 
espectacle musical infantil 
molt prometedor! "Les 
princeses també es tiren 
pets" a càrrec de "El 
Replà Produccions" 
aquest diumenge 5 de 
Març de 12:00h a 12:55h 
al Teatre Municipal Cal 
Bolet .  

Podeu comprar les 
entrades per internet o 
presencialment tots els 
dijous no festius al Teatre 
Cal Bolet de 18 a 20 
hores. 
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Som els pitjors joves de la història del MIV. En tot 
el que portem de curs no hem preparat cap pàgi-

na de l’esquitx.
Ho intentem petar...



Famílies



NOU 
ANÀLISI DE LA 
REALITAT

M I S S A T G E  D E  L A  C O P E  ( C O M I S S I Ó  

P E D A G Ò G I C A !

RESPONEU L'ENQUESTA
DISSABTE MIREU EL  MAIL  I  RESPONEU 

L 'ENQUESTA PER AJUDAR-NOS A  FER UN 

ANÀLISI  D 'ALLÒ MÉS PARTICIPATIU!

PECticipa
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Monis Nous
Us volem presentar, tot i que segur que ja sabeu qui 
són, els cosins Ríos!! Aquesta bellesa de lʼesquerra es 
fa dir Hankuur, tot i que el seu nom científic és Anna 
Queraltó. Monitora de MIV 3 GRAN. 

Aquesta espècie es caracteritza pels seus sons, els 
seus crits (que arriben a 1km de distància) i les seves 
expressions facials. 

Estudia a Roquetes, un cicle de gent amb dependència 
que li agrada i del que ens nʼexplica mil i una anècdotes, tant seves com de les 
seves companyes de classe. 

I aquest altre, el seu cosí i company de sons i de MIV 3 
GRAN, és el Marc Pujol, lʼúltim de la descendència dels 
Pujol al MIV companyes... 

Mai no saps per on et sortirà, ni què dirà ni com ho dirà. 
Lʼúnic que sabem nosaltres és QUAN arriba, perquè és 
inconfusible. Sempre amb la seva bici. 

Estudia al famosíssim Alt Penedès, fent el que per molts 
és el pitjor que et pot passar, Segon de Batxillerat. Ell 
només vol superar-ho per a poder fer el que li agrada, 

que clarament és el cinema. Qualsevol podria esbrinar-ho. 

Us deixem una imatge entendridora, on es veuen clars 
semblants entre ambdós subjectes. Vigileu si us trobeu 

amb aquests personatges a lʼexterior, són perillosos. 
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Nico- Ei Maite aquest dijous surt l’Esquitx! Si et va bé, vols fer l’article de com és la 
vida sense el MIV??

Maite- Ostres… però si els nens ja no sabran qui sóc!

Nico- Sí dona sí!

Maite- Va som-hi!

I doncs així s’enreda una ex MOLT ex per fer un article. La meva vida sense el MIV… 
wooww sona molt fort! I de fet haig de dir que al principi ho era. Després de sis anys 
com a monitora i uns quants més com a nena, realment no sabia què significava tenir 
els dissabtes a la tarda lliure! Així que el primer dissabte que vaig tenir lliure, vaig 
pensar i ara què? Jo que sempre pensava quan no estiguis al MIV faràs això… allò…. 
I ara no se t’acut res… i  pitjor és encara quan les teves companyes de pis marxen 
espitats amb l’últim grill de mandarina a la boca perquè  elles sí que en tenen, llavors 
encara t’entra més aquell cuquet… un “ai... ho trobaré molt a faltar…”

Doncs us haig de confessar una cosa! Que sona a tòpic però crec que els dissabtes com 
a monitora li van donar un plus a la meva vida que poques coses li han pogut donar...
(Uix què llagrimeta que ha quedat això no?)  I no! No hi ha tantes coses interessant 
a fer un dissabte a la tarda, creieu-me, crec que des que he deixat el miv m’he passat 
més dissabtes escarxofada al sofà fins a les set de la tarda que ja et mous per anar 
a prendre alguna cosa, que no pas dies fent coses productives o coses que realment 
m’omplin…. Potser és perquè com va dir la meva predecessora en l’esquitx anterior 
no sé ben bé què és això de la vida sense el MIV… potser sí.

En tot cas comparteixo molt el missatge 
(ehem posem veu en to solemne) Ben-
volgudes MIVS I MIVES, aprofiteu el 
temps que ara viviu al MIV, perquè no 
és que la vida sense ell sigui millor o pi-
tjor, el que sí que és cert és que la vida 
amb el MIV és una cosa que acaba. Té el 
seu moment i per això val MOLT MOLT 
MOLT  la pena que ho aprofiteu fins al 
màxim.

Així que us desitjo que tot segueixi 
anant rodat i que per sempre més re-
cordeu que al miv sempre hi haurà per-
sones EX disposades a donar un cop de 
mà, almenys jo mateixa!

Una abraçada!
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Hola holaaaaaa MIVs!

Com a cada Esquitx, torna a estar aquí la vostra secció preferidaaaaaaa! 
Sí, sí, ho sabem totxs... És... THE MIV TIMES!

Aquest mes el dedicarem al dia 8 de març que, com bé deveu saber, és 
dimecres que ve i es celebra el Dia Internacional de la Dona.

El dia Internacional de la dona ja fa més d’un segle que es celebra. Evi-
dentment, les demandes han anat evolucionant: a principis de segle XX 
es demanava el sufragi femení, més endavant demanaven la pau (amb 
l’arribada de la Primera Guerra Mundial)...

El primer any que es va celebrar el dia internacional de la dona un 8 de 
març va ser el 1917, quan les dones russes van sortir al carrer demanant 
que els soldats russos que havien anat a lluitar a la Primera Guerra Mun-
dial tornessin a casa. Va ser el principi de la dimissió del tsar rus i de la 
proclamació de la República.

Amb el pas del temps, aquest dia es va oficialitzar i ara ja està reconegut 
per la ONU (oju!).

Hi haurà persones que pensaran que això del masclisme està més que 
superat, però no és pas així.
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Avui dia encara podem trobar actituds masclistes entre la majoria de nosal-
tres... Per comprovarho podeu observar als dinars familiars qui és la gent que 
s’aixeca a recollir la taula, són els homes o les dones? Quan estiguis discutint 
amb algú... Si ets un home talles més a l’altra persona o, si ets dona, et tallen 
més fàcilment...?

Però bé, més enllà de la situació personal de cadascú de nosaltres, està clar 
que el masclisme és present a tota la societat. Sinó mireu aquests titulars dels 
mitjans de comunicació.... (Al costat hi podreu trobar la versió a la inversa. Oi 
que sona ridícul?)

Amb això, MIVs, només recordar-vos que a Vilafranca també es celebrarà el 
8 de març. Aquell dia a les 20h del vespre es llegirà un manifest davant de 

l’Ajuntament i, tot seguit, sortirà 
una performance itinerant cap al 
Casal Popular, on es podrà veure 
un documental. El grup de teatre 
que fa la performance es diu Et 
Al. Potser alguns dels seus mem-
bres us sonaran, ja que són i altres 
han estat monitors del MIV!

Us animem moltíssim a participar 
a aquests actes i, en cas que no pu-
gueu, a celebrar el dia de la dona i 
sobretot reivindicar-lo!

Felicitats, per avançat, a totes les 
dones!!!!!



14

BLANCA (JUMPA) 

On ets? A Sans, pot ser que es talli, però no 
passa res, ja tornaré a trucar. 
Què fas? Esperar el tren. 
Mar o muntanya? Mar. 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola, 
carmanyola. 
Colònies o campaments? Colònies. 
Un heroi de ficció: Me la penso i quan acabem 
potser m’he il· luminat. 
No vull herois, què passa? Bueno, era una 
heroïna, l’Arale. 
Un somni: Joder... també l’hauré de pensar. 
El qui? El com? Pasapalabra! 
3er cop: que em toqués una súper loteria, un 
súper cuponazo. No, això no queda bé al miv, 
massa material 
Viure en pau 
Completa la frase: a cada porc... a casa porc? 
La seva porca! Ai no, no que això queda molt 
malament. No ho poseu. A cada porc.. jo què 
sé, a cada porc... a cada porc li arriba la seva 
hora. Em vénen cares de porc a la ment i penso 
que els arribarà la seva hora. 
Manguitos o flotador? Burbujita? Espera un 
segon, deixa’m posar els auriculars, un segon, 
un segon! A veure parla! 
P: Hola? Ens sents? Nosaltres a tu no! 
Ah, manguitos! Doncs.. flotador! 
Una pel·lícula: Braveheart
Està super ben feta, la musica es fantàstica, tot 
és fantàstic, el final és trist, però molt bé, 
estupendo 
Un llibre: Un que? Un qui? Ah, un libro! Ara 
m’estic llegint La estética del andar. L’estètica 
del caminar. És súper interessant perquè el que 
fa és mirar la historia de l’art per com hem anat 
caminant. *es torna a tallar* Hola! Túnel. 
Una cançó: Los fabulosos cadilag – Vasos 
Vacíos 

Unes vacances? Amb la família, calma, molta 
tranquil· litat i relax. 
Cola Cao o Nesquik? Cola cao. A casa 
mengen nesquik, no sé per què he dit cola cao. 
Puc dir que no en prenc? Doncs què carai! No 
en prenc 
Gep o Escoltes? Ni un ni l’altre 
Dolç o salat? Salat 
Carn o peix? Carn 
Una paraula: Una paraula mm.... és que la 
tinc... l’estic trobant... deixa’m vint segons. És 
que m’agradaria dir una cosa, però hauria 
d’anar acompanyada. Ha de ser una paraula? És 
que és difícil, em diran “per què has dit aquesta 
paraula?” Ara ve el túnel eh, mira, TÚNEL! 
No, no la posis. Heu deixat túnel? Vale, perquè 
túnel significa moltes coses! 
Un joc: T’anava a dir una cosa, però no te la 
diré, no es pot dir. El penjat, que original. 
Una afició: Saps que no en tinc, d’aficions?, 
però... posem.... me la penso. 
El cine tu, mirar pelis! 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Hòstia... aquesta no mola eh, a veure, 
com em diria? Mmm... com em diria? Jo què sé 
com em diria! Pasapalabra. 
Per menjar i beure: Perfecte, mira! Unes 
carxofes a la brasa i aigua. Està bé, no, aigua? 
O he de ser més refinada? Doncs aigua. 
Per què ets membre de JUMPA? Per què? 
Perquè tinc la meva filla i, per tant, m’implico 
amb les possibilitats que tinc, perquè vull 
vetllar i preocupar-me pel que fa. I vaig ser 
nena i moni, i em fa gracia fotre’m on vaig ser. 
Però si no tingués la filla no hi participaria. 
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MARC NICOLÀS (JUMPA) 

On ets? A casa 

Què fas? Aquí amb els nens 

Mar o muntanya? Muntanya! 

Carmanyola o entrepà? Els dos! 

Colònies o campaments? Campaments! 

Un heroi de ficció: Musculman 

Un somni: Energia verda. Isaac, t’has posat el pijama a 
l’inrevés! 

Completa la frase: a cada porc... Li arriba el seu Sant 
Martí 

Manguitos o flotador? *soroll de nens* Flotador! 

Una pel·lícula: Com has dit? (Isaac: pel· lícula!) La vida 
es bella 

Un llibre: El Señor de los Anillos 

Una cançó: Summercat

Unes vacances? Tranquil· les, sense telèfon 

Cola Cao o Nesquik? Cola Cao, per suposat! 

Gep o Escoltes? Com? Miv! 

Dolç o salat? Salat, salat 

Carn o peix? Carn 

Una paraula: Supercalifragilisticoespialidoso 

Un joc: Mmm... La conquista del oeste, és un joc de 
taula 

Una afició: Jugar a bàsquet 

Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? Em... 
No ho sé, m’agrada molt Marc. 

Per menjar i beure: Arròs a la cubana amb “frijoles” i 
una clareta. 

Per què ets membre de JUMPA? Bueno, perquè 
m’interessava ficar-me al MIV, més implicat, i com ja hi 
vaig ser com a nen i monitor, vaig dir cap a la jumpa!! 
Isona vols dir algo? Isaac: Hola!

ALBERT CANO (PRESIDENT DE LA JUMPA) 

On ets? Treballant. 

Què fas?  De bomber. 

Mar o muntanya? Muntanya 

Carmanyola o entrepà? Carmanyola 

Colònies o campaments? Colònies 

Un heroi de ficció: Superman 

Un somni: Doncs mira, donar la volta al món! 

Completa la frase: a cada porc... li arriba el seu Sant 
Martí 

Manguitos o flotador? Em... flotador! 

Una pel·lícula: Uff... puc pensar, no? Deixa’m pensar! 
D’aquestes noves o antigues? Ara m’has agafat així... 
Mira que n’he vist eh! M’he quedat en blanc! La primera 
que em vingui al cap? Doncs vinga, Indiana Jones!

Un llibre: Trilogía de Trajano de Santiago Posteguillo 

Una cançó: De Sopa de Cabra, rock català i coses així 

Unes vacances? Un creuer que vaig fer amb la família i 
els nens 

Cola Cao o Nesquik? Doncs jo ara mateix prenc cafè, 
quan era petit crec que només hi havia cola cao, però no 
me’n recordo tampoc 

Gep o Escoltes? El miv, no? *riu* 

Dolç o salat? Hòstia! Hi ha moments per tot! 

Carn o peix? Aquí també, hi ha dies per tot, un entrecot 
està boníssim, però una durada al forn o unes sardines... 

Una paraula: Esperança 

Un joc: Doncs... de taula o de jugar o...? Els escacs. 

Una afició: Anar amb moto o bicicleta o a la muntanya. 
Tot ho faig al mateix lloc. 

Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? El 
meu m’agrada molt, no me’l canvio, no! 

Per menjar i beure: Una paella amb cava. 

Per què ets membre de la JUMPA? *riu* Doncs quan 
vaig entrar m’ho van demanar el primer dia i em va 
semblar bona idea. Ara ho vaig intentar deixar, però em 
van fer president a la força i m’hi he quedat, és una 
responsabilitat. 
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Jo persona, d’Ellen Duthie i il·lustracions de Daniela Martagón  

Ed. Wonder Ponder 

Com ho saps, que no ets un robot? Si poguessis 
clonar-te, ho faries? Si fos possible, amb qui et 
canviaries el cervell per un dia? 

Aquestes, i moltes altres qüestions, són les que 
ens conviden a reflexionar a Jo, persona, de 
l’Ellen Duthie i la Daniela Martagón, dins del seu 
projecte Wonder Ponder i les caixes de filosofia 
visual per a nens. És molt recomanable llegir les 
experiències dels tallers de filosofia de l’Ellen 
amb criatures. 
La capsa conté catorze làmines amb escenes 

que fan rumiar, i més de cent preguntes per a les ments més curioses, són un 
èxit assegurat, i ens connecten amb la part més divertida i atractiva de la filosofia. 

 

Musical: Les princeses també es tiren pets 

La Cia. El Replà Produccions. Porta el dia 5 de març a les 12 a Cal Bolet Les 
princeses també es tiren pets. La reina del mirall s’assabenta que existeix un 
llibre, amagat al país de les princeses, on 
hi ha escrits tots els secrets de les 
princeses més famoses del món. La 
Reina del Mirall necessita trobar aquest 
llibre urgentment i fer saber al món que 
les princeses no són perfectes, que 
també tenen defectes. A partir d’aquest 
punt, comença una esbojarrada aventura 
on al final queda demostrat que la 
perfecció no existeix i ni falta que fa.  
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La presència de la dona al cine àrab clàssic 

L’associació La Llum del Nord ha organitzat una exposició en motiu del dia 
internacional de la dona a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès que estarà oberta 
del dia 3 al 25 de març on podrem conèixer, a través de fotografies, artistes àrabs 
que s’han dedicat al cinema des de l’any 1930 fins el 1980.   

Hora del conte: El petit príncep 

Acompanyada per la guineu i el mateix Petit Príncep en forma de titelles, la Nona 
ens explica la historia d’un aviador que també va ser nen, d’un viatge, d’un 
accident a mil milles de cap terra habitada, enmig del desert, on es troba un 
infant peculiar que li demana:  
 
Si us plau... dibuixa’m un xai... 

Us presentem el conte universal El Petit 
Príncep, en una sessió plena de música, i 
personatges on la guineu ens descobrirà 
un secret molt important: És molt senzill: 
només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial 
és invisible als ulls. 

Doncs ja ho sabeu! Ho fan dissabte 18 a 
les 12 del migdia a la biblioteca Torras i 
Bages 

El papil·loma. Les dones hem de decidir 

I per últim, però no per això menys important, us presentem el passi de 
documental que posa en qüestió la necessitat de la vacunació pel virus del 
papil·loma, incidint en la necessitat d’informar-se primerament sobre els riscos i 
beneficis d’aquesta. 

Hi participaran: Montserrat Catalán Morera, ginecòloga i co-fundadora de 
Migjorn, Ignasi Roig, ginecòleg i Mariona Munera, ginecòloga de l’Hospital 
Comarcal de Alt Penedès. 

Dimarts 21 de març a les 8 de la tarda a la sala Zazie. 
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Benvingudes al concurs de la Sire! 
 

 
 
Avui us presentem aquest ésser que us podem ben assegurar que és extret d’una tribu 
ancestral, mil·lenària. En la imatge en concret, podeu observar com aquest individu està 
realitzat un ritual contra el fotògraf anònim. O potser li està netejant els xacres. No ho 
sabem. El que tampoc sabem és… qui deu ser, aquest personatge tant extravegant?  
 
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: 30pt MIV3G: 0pt MIV4:0pt MIV5:0pt  MIV6: 5 pt 
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Busca les 6 diferències de la sortida de pares i mares, les trobes? 
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Benvinguts i benvingudes a la vostra secció preferida! Aquest cop les redactores hem in-
vestigat moltíssim i el resultat ha sigut el millor... Xafarderies ben fresques!

Per començar, i per si encara no ho sabíeu, al MIV tenim un tresor amagat! Si, si, ja fa 
dies que les monitores ho sabem i no parem de buscar-lo! Però no en tenim ni idea d’on 
pot estar i no parem de trobar-nos papers on posa “el tresor no està aquí, segueix buscant”, 
ESTEM DESESPERATS! Ja no sabem què fer, ni per on buscar, però com que ara també 
ho sabeu vosaltres, aneu a buscar la lupa i el barret i ajudeu-nos! Si us plau! No sabem on 
més buscar...

Però, canviant de tema... JA ELS HEU VIST?! Els heu vist o no? Heu vist la banda 
d’unicorns salvatges que hi ha voltant lliurement per la vila i els voltants?! Diversos tes-
timonis ens han dit que somien amb ells i tot! Inclús hi ha un fotògraf professional que 
els persegueix, perquè està obsessionat amb ells i no els para de fer fotos! Quina bogeria, 
unicorns per Vilafranca! És el somni fet realitat de moltes (sobretot... fans d’en Harry 
Potter, oi?).

Però no tot són bones notícies... El passat dijous 23 de Febrer del 2017, els monitors ens 
vam emportar una gran decepció, no sabeu per què, oi? Doncs hauríeu! Però us ho explica-
rem igualment... Vam perdre el Curtnaval! NOOOOO! Tot i que el nostre curtmetratge era 
molt divertit, fins i tot massa, va guanyar el curtmetratge del Cau... Què dieu? Que creieu 
que va ser TONGO? Ja pot ser ja...

Tot i que nosaltres sabem perquè van guanyar, i vosaltres també, està clar, oi? Es van equi-
vocar. Van agafar el sobre equivocat i van dir el Cau i clar, no volien fer el ridícul i ho van 
deixar així. Aquesta gent no sap que rectificar és de savis.

Però les monitores ja ens hem recuperat, perquè el corresponsal del MIV que va assistir 
diumenge 26 als Òscars (ens ho van suplicar i vam acabar acceptant, ves...) ens ha comen-
tat que quan el nostre curtmetratge es va reproduir, tots els assistents van acabar aixecats 
i aplaudint com mai! Ens van entregar l’Òscar a la millor pel•lícula (ja que no s’aclarien) 
i el tenim al local. Què?! Que no el trobem?! Què dius?! Que potser l’Òscar és el tresor 
amagat? Doncs l’haurem de trobar JA!

Per acabar, tenim les xafarderies més... No sabria com descriure-les, però... Prepareu-vos! 
Durant aquest cap de setmana (quan encara superàvem la tragèdia del Curtnaval) certes 
monitores dels grups més grans, per ahogar las penas, van decidir fer acostaments amb 
monitores... DEL GEP I EL CAU! Si, si...


