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Estimades famílies, infants i joves. 

Primer de tot us volem agrair la vostra participació a l’enquesta “On anem a dormir?” 
que vam passar fa un parell de setmanes arran del debat sorgit a la passada Assemblea 
General Ordinària (AGO) davant la inquietud d’algunes famílies sobre els espais utilitzats 
per anar a dormir per part dels grups del MIV. 

Un total de 61 famílies vau respondre l’enquesta donant-nos la vostra opinió en vers el 
tema. I ara els grups recollirem les opinions que ens heu aportat per treure’n unes 
conclusions i fer canvis si s’escauen. 

Des de l’equip de monitores creiem en la participació de tots els agents que intervenen a 
l’esplai: famílies, infants i joves i monitores i monitors. Participació que, al cap i a la fi, 
dependrà de l’interès de cadascuna i les ganes que volguem posar-li, i del temps que 
pugueu i vulgueu destinar-hi, és clar. Ja sigui participant a enquestes com les que poc a 
poc anem desenvolupant, com proposant noves idees directament als monitors i 
monitores com també a reunions dels grups i del MIV i ja, en un grau més complex, 
formant part de la JUMPA (Junta de Pares i Mares del MIV). 

Ho creiem entenent que el punt de vista de pares i mares com vosaltres n’és un que ni 
les monitores ni els infants i joves podem aportar al MIV. Un punt de vista que volem i 
intentarem sempre fer-ne ús, relacionant-lo quan sigui possible amb la resta d’opinions 
i decisions establertes per l’equip de monitores. 

Us animem a seguir donant-nos la vostra opinió, consells i preocupacions ja sigui en 
espais preestablerts com una reunió o una enquesta com en qualsevol altre moment 
cara a cara o mitjançant el correu electrònic i altres vies de comunicació que cregueu 
oportunes. 

El MIV el construïm entre tots i totes. 

Equip de monitores del MIV.
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INTERCANVI DE CONEIXEMENTS 

Les jornades d'intercanvi de coneixements amb infants, monis, famílies i 
tothom que vulgui venir, es duran a terme  el dissabte 20 de Maig! (Teniu 
més informació al apartat de la JUMPA en aquest mateix esquitx) 

 

 

 

EL PROPER DISSABTE NO HI HA MIV 

Us recordem (amb el cor, que amb l'ànima no podem) que avui és l'últim 
dia de trimestre, la setmana vinent no hi ha MIV 

 

 CARAMELLES 

La cantada de Caramelles és un esdeveniment tradicional de 
Setmana santa, però la de Vilafranca sens dubte és la més 
original de totes. L'equip de monis de l'esplai hi participem cada 
any, fent les nostres versions (amb les nostres lletres) de cançons 
conegudes. Nosaltres ja hi participem, i ens agrada molt, però el 
que ens agradaria molt més és que VOSALTRES hi participéssiu 
també! Us animem a fer un grup amb la família, amb els 
amics/es, companys/es de feina... amb qui trobeu motivat! Les 
caramelles són el dissabte 22 d'abril, a les 21h a la plaça St. 
Joan. Si no us animeu a fer un grup per cantar, també podeu 
venir a veure-les!  
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VAL PER FER UN 
POEMA D'AMOR A 
LES MONITORES 
(O PER ESPERAR- 

SE PER COMENÇAR 
A MENJAR)

5
Menorca 2017

Tiquet vàlid per un sol ús. Ha d'estar en perfectes condicions: 
arrugues, estrips, taques i altres marques faran que perdi el valor.



Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa
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Des de la JUMPA i càrrec famílies us recordem que…. 

Ja hem rebut algunes idees per part de famílies i monitores per dur 
a terme tallers, xerrades, cursets… i estem treballant per 

aconseguir-ne més. 
 

Creus que també pots aportar algun coneixement a la trobada? 
Vols compartir-lo i fer crèixer la família del MIV?… 

Envieu-nos un correu electrònic dient: 
• Nom i cognom. 
• MIV al que aneu o porteu al vostre fill o filla. 
• Què puc compartir. 
• Què m'agradaria que es compartís. 
• Contacte (telèfon/correu electrònic). 

a  compartimconeixements2017@gmail.com

DISSABTE 20 de MAIG 
es durà a terme la jornada 
COMPARTIM 

CONEIXEMENTS
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PECticipa

Ja hem 
acabat el 
projecte 
de 
directores Besitos del subcàrrec PEC 

 us trobem a faltar <3 <3 <3

TINDREU NOTÍCIES 
D'AQUÍ BEN POQUET
I us farem participar 
Muahahhahahahahaha

Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa
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Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa
Aquesta edició teniu a la vostra esquerra un dels monis 
més camaleònics, no es deixa veure gaire però tot i així és 
un dels monitors de MIV 3 PETIT. 

El seu nom és Dani Pardo, i és jugador de hokey. Aquesta 
és la raó primordial per la qual no seʼl veu gaire pel territori 
i la majoria no està gaire familiaritzada amb la seva 
presència. 

Es caracteritza per ser un individu més aviat reservat, 
quasi mai no el sents, però pot arribar a tenir unes idees 

genials i inesperades. Quan parla, parla, lectors i lectores estimades. 

Estudia a lʼInstitut Eugeni dʼOrs, fent el fantàstic i fabulós, increïble, 
genial...Segon de Batxillerat!! El curs que més ens agrada i més trobem a faltar 
un cop el superem, tots i totes (jejeje). 

I aquesta altra espècie, anomenada per tants sobrenoms 
que ni nosaltres mateixes sabem compartir, és la Jana 
Medina, monitora de MIV 1. 

El seu talent indiscutible és la dansa, oh sí, fa uns 
moviments tant i tant estranys que quan es proposa fer-los 
a propòsit no els sap reproduir. Demaneu-li que balli, us 
convidem a provar-ho... 

La seva afició és tocar la guitarra, i només canta si es 
pensa que no la sent ningú, el seu riure és cada vegada 

diferent, la seva mirada és verda i el seu cabell indomable.  

Li encanta filosofar, opinar, reflexionar... Per aquesta raó està estudiant 
Psicologia, ella ho tenia clar des de feia molts i molts anys, evidentment, és el 
seu primer any i sembla estar prou contenta, encara que també estressada. 



Avui no tenim ningú en concret amb nosaltres. Cap ex-moni que ens 
presenti com es sent ni que hi ha més enllà de l’esplai, del MIV. Sinó que 
us volem fer cinc cèntims del que fan tots ells i elles, ara que tenen més 
temps. 
 S’han casat, tenen tres criatures i viuen a Pedralbes. Ara ja no els hi veiem el pèl ni per Vilafranca ni pel MIV…S’ha convertit en 

la més gran 
estrella de Rock

Elles, ara
 tenen te

mps de pas
sejar-

se pels c
asaments dels

 coneguts i 

dels desc
oneguts. Tot enseny

ant el 

diamant que van aco
nseguir venent 

objectes
 perduts del MIV.

Aprofita cada cap 
de setmana per viatjar 

a una ciutat europea diferent. 
Als E.U.A. no el deixen entrar.

Des que van deixar el MIV estan 

intentant donar la volta al món en 

cotxe, encara no han arribat a l’oceà, 

ja veurem com el creuen…

Té temps de recollir 
ous de gallina i fer 
bufandes de ganxet 
pels seus amics i 
amigues.

11



12

Menys etiquetes i més històries 
Escrit per Sergi de la Cruz, esplai Sarau (Sant Cugat), i Clara Bricullé, esplai MIV (Vilafranca del 
Penedès). 
 
Les expectatives que genera l’Escola d’Esplac sempre són incertes. Amb l’ambiciós títol 
“Som inclusives, som diverses”, sense saber-ho ens embarcàvem a una aventura a Vic 
que ens faria preguntar-nos a cadascú i cadascuna de nosaltres què  pensem, com actuem i 
què se’ns remou per dins quan parlem de diversitat. 
 
Amb el llistó ben alt, el cap de setmana més formatiu de l’any va començar amb una 
afirmació rotunda que ens canviaria les cares: els esplais, en general, som molt poc 
diversos i representatius de la societat. Sent conscients d’aquesta realitat, però, només 
podem fer una cosa: actuar. L’honestedat de la primera xerrada -a càrrec de l’antropòleg i 
educador Edgar Iglesias-, sens dubte, ens va captivar a totes i tots, però gràcies a 
l’experiència del ponent en el món del lleure ens vam emportar un missatge molt rellevant 
en contrapartida al punt anterior: els esplais tenim l’enorme capacitat d’incidir sobre 
els infants i joves de classe mitja, que són els que sovint perpetuen els prejudicis cap 
als col·lectius que els són més aliens. 
 
Ara que tenim clar que no som diverses: som realment inclusives? La inclusió ideal és 
impossible i aquesta és una veritat que hem d’assumir. Hem de ser conseqüents i descobrir 
què volem abarcar i què no segons un marc normatiu i això posa en un lloc clau el nostre 
ideari i projecte educatiu. Si el nostre principal repte és incloure de manera 
participativa dels col·lectius més vulnerables, necessitem un ideari flexible i 
mal·leable que s’adapti al context per assolir els nostres objectius. I això no podrem 
fer-ho sense un treball continu, un aprenentatge constant i que si no es treballa al dia a dia 
no podrem desenvolupar-lo en els altres. 
 
Un altre concepte que va aparèixer constantment durant tot el cap de setmana va ser el de 
les etiquetes. És innegable que les etiquetes són una categorització que s’ha desenvolupat 
fruit de l’evolució social, però el seu mal o excessiu ús està damnificant als col·lectius 
més vulnerables. També hem de tenir en compte que la majoria d’etiquetes socialment 
estandaritzades (com per exemple l’heterosexualitat) van ser creades com a contraatac a 



les etiquetes de col·lectius minoritaris, i així posar nom a la normalitat acceptada, sovint 
molt exclusiva. És vital tenir en compte que una persona està socialment contruïda 
per un seguit d’etiquetes i que per tant forma part de diferents col·lectius alhora. 
Aquí és on apareix el concepte de diversitat interseccional. Malauradament, sovint 
d’aquesta persona se’n destaca la característica vulnerable i això la condemna a l’exclusió. 
Per això, el que ens emportem després de donar-hi tantes voltes és que hem d’aparcar les 
etiquetes a un costat i començar a parlar de les persones i de les seves històries, tenint 
en compte elements com fomentant-ho mitjançant el sentiment de pertinença, el 
coneixement mutu, la interacció positiva, el treball cooperatiu i l’ús d’un llenguatge divers 
on tothom es pugui sentir còmode. 
És imprescindible crear llaços amb altres cultures des de la igualtat de poder, mostrant tot 
allò que tenim en comú des del respecte i l’afecte, i no només donant a conèixer les 
diferències que ens distancien. 
 
Hi ha una infinitat d’estratègies que podem adoptar per iniciar aquest canvi en la nostra 
entitat. El primer pas en qualsevol acció és ampliar el nostre coneixement, tant de la 
diversitat del nostre barri o poble com del col·lectiu, des de totes les perspectives, i 
analitzar-lo creient en l’essencial que arriba a ser la identitat. Crear una comissió 
específica pot ser un bon revulsiu per començar, en tant que després es pot encarregar de 
promoure la relació amb la comunitat i l’elaboració d’una estratègia pedagògica per 
treballar la inclusió transversalment. Altres exemples que poden ser útils són les 
dinàmiques d’identitats complexes (interseccional), els tallers de construcció d’estereotips 
treballant des de l’exemple propi o la creació d’espais de reflexió per pensar en veu alta 
tot el que ens inquieta als participants del canvi. És imprescindible crear llaços amb 
altres cultures des de la igualtat de poder, mostrant tot allò que tenim en comú des 
del respecte i l’afecte, i no només donant a conèixer les diferències que ens 
distancien. També cal tenir en compte la incorporació de figures externes a les activitats 
que preparem. La seva participació en espais de reflexió poden aportar una visió única i 
ser el detonant per treballar en l’acció de discriminació, que molt sovint nosaltres 
mateixes no som capaces de percebre. 
Com a esplais tenim dues opcions: no fer res perquè tot segueixi igual o confiar en la 
oportunitat que tenim a les nostres mans per engegar un canvi que va més enllà del nostre 
entorn immediat. Creiem-nos que tenim eines, habilitats i ganes per transformar 
socialment la societat en que vivim, perquè les tenim. Juntes ho podem tot, perquè som 
monis imparables! 
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MARC PUJADAS (JUMPA) 

On ets? A la cuina. 
Què fas?  Fent el sopar. 
Mar o muntanya? 50%! 
Carmanyola o entrepà? Bocata! 
Colònies o campaments? Per qui? Per 
mi o pels nens? Si és per mi... La 
diferència suposo que és amb llitera o al 
terra... Doncs colònies! 
Un heroi de ficció: Thomas Magnum 
Un somni: Creuar els pirineus amb 
bicicleta. 
Completa la frase: A cada porc... a cada 
porc? Li arriba el seu Sant Martí. 
Manguitos o flotador? Manguitos o 
flotador? Emmm... Bufff... Flotador, que 
així en podem agafar més d’un! 
Una pel·lícula: El Padrino. 
Un llibre: Correr, comer, vivir de Scott 
Jurek. 
Una cançó: Pff pff pfff.... Qualsevol de 
Love of Lesbian. 
Unes vacances? Fetes o que voldria fer? 
A Roma. 
Cola Cao o Nesquik? Nesquik! 
Gep o Escoltes? Com? Gep o Escoltes? 
Hòstia! Pff! Ni un ni l’altre! 

Dolç o salat? Salat. 
Carn o peix? 50%, bona carn i bon peix, 
tant em fa, un “chuletón” de Nebraska 
o un bon bacallà del País Basc. 
Una paraula: Amor, és la primera que 
m’ha vingut al cap. 
Un joc: Pandemic. 
Una afició: La bicicleta, la bici de 
muntanya. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Thomas Magnum. 
Per menjar i beure: Cargols a la llauna i 
cava del Penedès. 
Per què ets membre de JUMPA? 
Perquè em vaig deixar enredar. No ho 
sé, perquè em semblava important 
formar-hi part, em semblava 
interessant! 

 
Sort que no m’heu trucat al matí, 
perquè sinó tothom sabria que quan em 
llevo el primer que faig és pixar i       
tirar-me un pet. Ara no sigueu 
manipuladores, eh! No poseu, per 
exemple, que de peli és “El Lago Azul” o 
una d’aquestes. (Sabem que en el fons 
és la teva pel·lícula preferida!) 
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MENXU (JUMPA) 
On ets? A casa. 
Què fas? Descansar. 
Mar o muntanya? Mar. 
Carmanyola o entrepà? Entrepà. 
Colònies o campaments? Campaments. 
Un/a heroi/na de ficció: Les persones 
que han patit una guerra. 
Un somni: La felicitat 
Completa la frase: a cada porc... es pot 
aprofitar tot. 
Manguitos o flotador? Nedar! 
Una pel·lícula: Forrest Gump 
Un llibre: Palabras para Julia de Agustín 
Goytisolo. 
Una cançó: Your song - Elton John. 
Unes vacances? A la Índia. 
Cola Cao o Nesquik? Res. 
Gep o Escoltes? Mmm... El miv! 
Dolç o salat? Dolç! 
Carn o peix? Peix. 
Una paraula: Alegria. 
Un joc: Divertir-se. 
Una afició: Escoltar música. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Un nom curt, qualsevol. 
Per menjar i beure: Arròs blanc, truita de 
patates i coca cola. 
Per què ets membre de JUMPA? M’ho 
van proposar els monis i la veritat és que 
us ho mereixeu tot, us heu portat molt bé 
amb nosaltres! 
 
 
 

ANABEL (MARE MIV2) 
Em sents? Jo a tu no! Espera! Ara em 
sents? Vale, jo no. Penja, tornem a trucar. 
On ets? Digues-me? On sóc ara? A casa. 
Què fas? Preparar el sopar. 
Mar o muntanya? Muntanya. 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola. 
Colònies o campaments? Campaments. 
Un/a heroi/na de ficció:  Neo, de Matrix. 
Un somni: M’has matat, la pau al món. 
Completa la frase: a cada porc... Li arriba 
el seu Sant Martí. 
Manguitos o flotador? Aah... Manguitos! 
Una pel·lícula: Mmm... Star Wars! 
Un llibre: Ojos nuevos, de Emilio Carrillo. 
Una cançó: Mmm.... De la marató, ara no 
em surt el nom. Les nits no moren mai. 
Unes vacances? A la sabana africana. 
Cola Cao o Nesquik? Jo sóc més de te, 
però Cola Cao. 
Gep o Escoltes? Escoltes. No puc triar 
MIV? Ah! Doncs MIV! 
Dolç o salat? Dolç. 
Carn o peix? Doncs... Sóc vegetariana 
*riu*, però posa peix, millor que la carn. 
Una paraula: Amor. (Compenetració 
aquestes famílies de MIV2) 
Un joc: Doncs... Mmm... l’UNO. 
Una afició: Caminar per la muntanya. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Quina pregunta! No sé, no ho 
he plantejat mai. Deixa’m que pensi... Em 
quedo amb el meu, que ja m’agrada! 
Per menjar i beure: Vi rosat i per 
menjar... Quinoa amb verduretes, que 
això m’agrada molt. 
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Activitats al MNAC 

Hem descobert unes activitats que ens han fet caure la baba i 
que fan al Museu Nacional d’Art de Catalunya! Una mà de 
contes i Els enigmes del Museu Nacional, les dues incloses 
amb l’entrada general que ens faran gaudir com canalla de les 
obres del museu i, a més, podrem conèixer les obres que hi 
ha de manera molt divertida.  

Un dia potser ens trobeu tot el grup de monitores allà, hehe.  

Teatre familiar: Les súpertietes 

A Cal Bolet el diumenge dos a les 12 fan una obra de teatre que ens ha cridat 
l’atenció! La Queralt, una investigadora peculiar, serà tieta. Això l’alegra molt, 
però al mateix temps l’entristeix perquè creu que no ho sabrà fer. 

Per això sol·licita ajuda a les seves amigues de sempre, la Magda, una 
empresària de mitjons, i la Bàrbara, una àrbitre de futbol, que són tietes des de fa 
molt de temps.  
 
La Queralt descobrirà amb els contes, la màgia i les seves amigues com ser una 
“supertieta”. Voleu veure si se’n surt? 
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El niño de la tele. La història real de Rubñen Ramírez 

Per les joves i les famílies de l’esplai us recomanem l’obra que ens porta la 
Flyhard el dia 7 d’abril a dos quarts de nou del vespre al Teatre Cal Bolet.  

Tots tenim records televisius. Els del niño de la tele, són la seva vida.  

Rubén Ramírez va ser un nen prodigi. Com Joselito o Macauly Culkin. Va ser un 
d’aquells nens amb un talent innat per la imitació i l’espectacle. Rubén vivia pel 
públic i pels seus aplaudiments. La seva poderosa habilitat mimètica el va portar 
a compartir pantalla i micròfon amb personalitats com Luis del Olmo, Paz Padilla 
o Javier Cámara. Durant els primers anys de la seva infància i adolescència va 
combinar l’escola amb els platós de TV. Volava constantment de Barcelona a 
Madrid, sempre de la mà del seu pare, qui el cuidava i l’acompanyava a tot 
arreu. 
 
Fins que un dia el telèfon va deixar de sonar i el Rubén va passar de tocar el cel a 
caure en l’oblit en un tres i no res. El món de l’espectacle no té pietat amb un 
nen de 12 anys.  Ara en té 30 i com tothom, té una carrera, un màster i cap feina. 
Per guanyar-se la vida ha de treballar de fuster en el negoci familiar amb el seu 
pare. Ha canviat els focus pels martells.  
 
Ara el Rubén està muntant l’escenografia del nou espectacle de la Sala Flyhard 
amb el seu pare. Trobar-se 
de nou en una sala de teatre 
li farà reviure la seva història, 
el seu passat amarg, per 
explicar-li a un públic, que ja 
només existeix en el seu cap, 
com ha arribat fins aquí. 
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Aquest carnaval es van escapar molts unicorns per la vila... en trobeu les 5 diferències?  
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Benvingudes al Concurs de la Sire! 
 
Aquest cop teniu dificultat doble! Perquè aquestes dues d’aquí són dues 
monitores del MIV, que han canviat tant que és impossible de 
reconèixer-les!  Només conserven una cosa… l’alegria que desprenen!  

 

 
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: 1pt MIV4:0pt MIV5:0pt MIV6: 
5 pt 



20



21
21



22

Benvinguts i benvingudes a la secció amb més xafarderies! Com bé diu el nom... 
Anirem per ordre, però us donarem la gran notícia! A MIV 1 i MIV 2 TRIOMFA 
MÉSL’AMOR QUE A MIV 5 i MIV 6, i en aquesta edició us direm el per què. 
Per començar, MIV 1 ha descobert el seu amor cap a... la NATURA! Sí, sí, la 
sortida va anar tant bé que han descobert aquesta nova passió. 
Per altra banda, MIV 2 a les sortides s’enfaden més del que es demostren amor, 
tot i que durant el dia a dia hi ha diferents acostaments, i els nostres espies, 
n’estan molt al corrent. 
Seguidament, MIV 3 GRAN, que després d’haver tingut una petita crisis a causa 
d’una activitat de gènere (on eren els nens qui tenien les desavantatges i les 
nenes les que acceptaven les injustícies) ho va oblidar tot el següent dissabte, 
amb la divertidíssima sortida que van fer! 
En canvi, MIV 5 i MIV 6, que aquest últim cap de setmana van estar a la 
Trobada de Joves Intersectorial a Vila-seca, van anar per feina i van fer totes les 
activitats que les monitores els havien preparat perquè, tot i relacionar-se amb 
els altres esplais, no van fer cap acostament amorós. Tot i que no ho podem 
confirmar al 100% i no sabem si els joves van ser uns “ninges” amagant-ho o si 
realment no va passar res. Tot i això, se’ns a comentat que van fer molts amics i 
amigues, que els i les altres joves eren molt bona gent i molt oberts. També hem 
descobert que algunes monitores definien la trobada com una “trobada de pavos 
reals amb les cues ben obertes”, si no enteneu el significat, sempre els ho podeu 
preguntar. 
Ja per acabar, us volem comentar que dins l’equip de monitors s’està creant una 
gran família. Us preguntareu el motiu, oi? Aquest divendres hi ha hagut “El 
Concert per les Refugiades” al Casino. Per causes legals, a l’equip de monitores 
van començar a sorgir pares, mares i, inclús, germanes per ajudar aquells i 
aquelles monitors i monitores desemparades i menors d’edat a poder entrar, fent 
de tutors legals. 
Si, ho sabem, les xafarderies aquest cop han estat fluixes, però no oblideu que 
està a les vostres mans fer-les millors! Les redactores i els investigadors encara 
ens estem recuperant de la pluja del dia de carnaval, no hi podem fer més.

Petites i petits científics aquí teniu una nova oportunitat per fer experiments!!  

Sabeu que les estalactites es fan a partir dels minerals que tenen les aigües 
subterrànies que es van filtrant als sostres de les coves? I que tarden 
milersdʼanys a formar-se?? Doncs mireu, per més informaciól material del que 
estan fetes es diu carbonat de caci ;) 

Com que últimament lʼequip de redacció ha estat donant tomets per coves i 
enshem aficionat a lʼespeleologia us ensenyarem com fer unes estalactites ven 
maques! 

Necessitarem: dos gots, fil de cotó, dues pedres, aigua i sal. 

Comencarem escafant aigua, quan aquesta ja estigui ben calenta hi anirem 
afegint sal i remenant. Hi hem de posar tanta sal que al final no es desfaci 
(tampoc us passeu eeeh! Només que la última cullerada que hi poseu us quedi al 
cul del got).  

Lligarem  els caps del fil de cotó a les dues pedre i en posarem una a cada got. 
És molt important que el fil no quedi tibant!! (Us recomanem que poseu algun 
platet o un tovalló sota de fil perquè anirà gotejant) 

El següent pas a seguir és esperar 
mooooolt! Segurament amb una 
setmana nʼhi haurà prou. Veureu que 
lʼaigua amb sal va mullant el fil de cotó 
i que, quan lʼaigua sʼevapora, es fan 
cristalls sobre el fil. Al cap de dos dies 
veureu la vostra mini estalactita, 
deixeu-la reposar... amb impaciència 
no anireu enlloc! 

Et volià! Aquí teniu a vostra estalactita!! 

Recordeu dʼenviarnos alguna fotografia si lʼheu aconseguit fer!!  
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