
Diada de
Sant Jordi
Demà diumenge 23 d’abril, 
durant tot el dia, parada de 
roses del MIV. Us hi esperem!

Esquitx núm.229 · 22/04/2017



Famílies, infants i joves, com han anat les “vacancetes” de Setmana Santa? Segur que 
molt i molt bé, esperem que hàgiu recarregat energies per aquest últim trimestre!

Passats aquests dies, després de veure totes les operacions sortida i tornada amb la 
quantitat exuberant de cotxes que s'han mobilitzat, creiem convenient parlar avui de 
l'ús del transport públic i de l'estat d'aquest.

EnEns hem afartat de veure les imatges de les anomenades operacions sortida i tornada 
durant aquests dies de festa, tota una cua de vehicles que s'acumulen a les carreteres. 
No creieu que tot això, aquestes hores perdudes, tots aquests cotxes que contaminen 
es podrien estalviar si totes les persones decidíssim viatjar en transport públic? Com és 
que no es fa?

PotsePotser és perquè gairebé no hi ha dia on no escoltem incidències del servei de rodalies 
RENFE que tenim aquí a Catalunya? O pels preus abusius imposats alls usuaris? La 
manca d’inversió afavoreix la precarietat del servei, fet que ocasiona no voler fer-ne ús, 
pocs usuaris, pocs ingressos… 

RReivindiquem l’ús dels serveis de transport públics, sí, però també fem ressò de la manca 
d’inversió per part de l’Estat. Volem un transport públic, públic de veritat, que no ens faci 
perdre ni el temps ni els nervis i que no ens escuri les butxaques cada vegada que en fem 
ús.

PePer aquest motiu amb el MIV sempre intentem fer ús del transport públic en sortides 
(autocars, trens...) i evitem sempre fer ús de cotxes particulars més enllà de l’estrictament 
necessari. Esperem que com a famílies compartiu aquesta idea, sempre estem oberts a 
crítiques i noves propostes! No dubteu en fer-nos-les arribar!

Deixem els cotxes i agafem l’autobús!

Atentament, l’equip de monitores del MIV.
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La llegenda de St Jordi 

Aquest diumenge, "La 
roda produccions" ens té 
preparat un espectacle per 
a tota la família on 
interpretaran una llegenda 
que recordem molt be... o 
no tant bé? Us convidem 
aquest diumenge 23 a les 
12:00h a la Plaça Sant 
Joan a que ho descobriu! 
L'espectacle és gratuït. 

 

 

 

Banc de recursos del MIV 

Famílies! Ja arriba l'estiu i, 
amb aquest, les colònies i 
campaments! Us recordem 
que al MIV tenim un banc 
de recursos, però que 
encara és una mica pobre... 
Tot aquell material de 
colònies, campaments i ruta 
que tingueu a casa i que ja 
no utilitzeu o que se us ha 
quedat petit (motxilles, 
aïllants, sacs...) el podeu 
portar a l'esplai i l'utilitzarà 
un altre infant que ho 
necessiti!  

 

 Vilafranca Medieval 

Torneu a l'època medieval pels carres de Vilafranca! El 
proper  14/05/2017 de 11:00h a 13:00h es farà un recorregut 
que ens endinsa en la ciutat medieval descobrint els seus 
principals escenaris per cases, esglésies i carrers de 
l'època. Si voleu conèixer la Vilafranca Medieval, només heu 
de fer una reserva a turisme@vilafranca.org! 
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MIV 6 està en guerra
JJo us explico, als campaments 
del Pedraforca vaig rebre un 
plat de  ideus al cap... Durant 
tots aquests anys m’anaven 
recordant que m’havia de 
venjar i bé així va acabar la 
persona que em va tirar el 
plaplat de  ideus al cap, tot i 
així em van dir que no era 
prou venjança, crec que amb 
que es faci pública aquesta 
imatge ja s’ha acabat la 
meva venjança, gràcies per 
l’atenció.   :)

MIV5...



Sílvia, netejadora professional.
 Desinfecta el local de paneroles i 

de mals esperits.

Albert, bomber des de que té 
consciència. Ja ha apagat quatre 

incendis al MIV després que 4 
monitores treguéssin fum en acabar 

un dissabte amb infants massa moguts

Blanca, l’encarregada 
d’arreglar tots els 

desperfectes tèxtils 
del MIV. Cus els sacs i 
teixeix màrfegues de 
lli perquè monitores i 

infants descansin millor.

Ruth, animalista des de 
ben petita, ella lluita i 

defensa els animals a totes 
les excursions, colònies i 

campaments. Les marietes 
del pati del MIV l'estimen 

molt.

Ana, enginyera del MIV oficial, 
s'encarrega d'arreglar l'alta tecnologia 
present a les sales del MIV. L'altre dia 
es va electrocutar barallant-se amb la 

Marc Niko, el hacker. Ha portat 
wifi al MIV després de passar-se 

dos mesos investigant les xatrxes 
inal·làmbriques de tots els veïns 

del carrer Montblanc.

Menxu, ella és la 
directora de la coral de 

monitores. Avui, gràcies 
a ella, podrem cantar 
caramelles davant tot 

Vilafranca.

Alba, farmacèutica de professió, 
ens arregla el contingut de les 
farmacòlies i ens proporciona 

a preu de cost les pastilles i 
xarops necessaris per aguantar 

reunions interminables.

Gemma, professora de gimnàstica 
mental, no deixa que ningú 
s'adormi a les reunions i ens 

manté despertes durant tots els 
dissabtes de cada trimestre.

Marc Pujadas, pare pedagògic del 
MIV. Sense ell, els objectius i els 

debats pedagògics de l'assamblea de 
monitores quedarien estèrils com el 

sexe dels àngels a cada reunió.

Joaquín, importador de maquinària 
tecnològica internacional. 

Ens proporciona des de petits 
electrodomèstics que les monitores no 

sabem fer servir, fins a super-helicòpters 
per ser a totes les reunions alhora.

Aquest trimestre ho acabarem de rebentar! Canvi de junta
i objectius per definir. Juntes arribarem on vulguem!

Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa
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Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa
Què és per tu el MIV?

Aquesta és la simple i alhora complexa pregunta que vam llençar amb 
l’esquitx passat. Aquí algunes respostes:

Família:
Per i Per què crec que pot aprendre molt de la vida i li pot apor-
tar experiències que no les viurà igual en família. A banda dels 
valors, donar el teu temps als altres perquè ho sents, perquè et 
ve de gust per a mi és un gran valor.. I s’ha de viure!! No es pot 

explicar..

Infant/Jove:
Doncs per mi el MIV és el lloc on desconnectar de tot, tan dic 
mòbils com problemes. També és un lloc on pots aprendre co-

ses que no s’ensenyen a cap altre lloc.

Moni:
Per mi el MIV es un projecte educatiu alternatiu a l’escola, i estic 
molt contenta d’haver pogut formar part, tant com a nena, jove 

i monitora. Actualment entenc el miv com una nova manera 
d’educar i d’aprendre a través de moltes experiències i aventu-

res que infants i joves ens fan viure!



Aquí teniu les dues últimes monitores que tenim per 
presentar-vos. El primer subjecte és comú a la Seu dʼUrgell, 
viu allà entre setmana i la majoria de divendres torna a la 
Vila amb totes nosaltres. Lʼanomenen Tina o Tintina, el seu 
nom científic és Martina Muñoz. 

És una súbdita del reggae, només sentir-ne es torna boja i 
es posa a ballar. Se la reconeix per les rastes, tot i que ja no 
en porta el cap ple. Canvia dʼestil més sovint que de roba.  

La monitora de MIV 5 és, també, molt fanàtica del dappo i 
lʼslakline, sʼho passa dʼallò més bé en el seu temps lliure. Els 
cafès són la seva debilitat. 

Està estudiant un cicle dʼesports de muntanya i es passa la vida escalant, 
muntant a cavall, i qui sap què més.  

La última espècie, que anomenen vulgarment Paula Nef, és 
monitora de MIV 3 PETIT.  

Ja fa anys que es passeja pel miv, l'hem vist créixer, i 
segueix donant guerra. La dinastia Nef no s'acaba aquí... i 
és que té una germana petita que és exactament igual que 
ella, que va a MIV3G.  

És una noia misteriosa, mai saps el que estarà pensant. 
Quan et mira, tant pot pot ser que s'estigui rient de tu o 
t'estigui maleïnt per dins. Llegeix, dibuixa, i escriu, en sap 
molt, té esperit crític  

Està estudiant Educació Social a Mundet, un món paral·lel i molt llunyà que és 
més mite o llegenda que real per molta gent. 
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Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa



Molts dels que llegiu això no sabreu ni qui sóc, però mira, us aguanteu! (o 
mireu la foto si és que aquests me’n posen una... pots contar quina trien...) 
En fi, jo sóc una persona de poc escriure, així que no m’allargaré. Ah i també 
sóc el germà del Marc Pujol (del Guillem també...)

LLa meva vida sense el miv... Jo ja fa uns anys que vaig deixar de ser moni, 
ho vaig ser durant molts anys i molts dels meus nens ara són monis i això 
m’agrada, m’agrada molt. Per mi la vida sense el miv vol dir: Tenir temps 
lliure, poder fer coses amb els amics (per què m’enganyo, si gairebé tots els 
meus amics eren monis...?), poder anar al cine, fer migdiades al dissabte...

DiDit així no sona malament, però el que realment és per mi està sense el miv 
vol dir haver deixat de tenir contacte amb gent que m’ha ensenyat molt, 
petits i grans. Poder destinar les meves, poques, hores lliures a un projecte 
que penso que és essencial i importantíssim en els infants, bons moments, 
més bons moments i un llarg etcètera. Però tot s’acaba i s’ha d’acabar. Ara 
destino les meves hores lliures als Diables de Vilafranca i a treballar del que 
m’agrada. 

PPer mi el MIV ha estat molt més que un esplai, jo aquí m’hi he fet gran, he 
fet els amics i he anat veient com encarar la vida. ESPLAI, ESCOLA DE LA 
VIDA!!! (encara que diguin que no, aquesta frase me la vaig inventar jo)

Se que res del que escric sona nou, ja que imagino que la gran majoria d’ex 
escrivim sobre les mateixes coses, però és que a tots, passar per aquí ens 
ha marcat i a molts ens ha ajudat i ensenyat com viure la vida. Gaudiu cada 
segon a l’esplai, perquè això, mai tornarà.

En En fi, s’ha fet llarg? Talleu, és bona!

Dedicat a tots els meus Candynens
(que ara són els vostres monitors)
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Senyor MIV 

On ets? A casa meva, ja saps on visc. Que sí, dona, al MIV! Si cada dissabte em 
visiteu tots i totes vosaltres! 

Què fas? Estic prenent el sol, la meva carrera ho necessita. Ja saps, els i les 
models s’han de bronzejar per no quedar Pàl·lids/es a les fotos. 

Mar o muntanya? Home doncs... Aquesta és difícil. La veritat és que a principi 
de curs volia anar a Menorca, però després de les noves idees m’estic pensant 
d’anar als Pirineus, però veure les vistes des del Pedraforca em faria molta 
il·lusió... Tot i això, segurament acabi anant de colònies, els infants més petits són 
la meva debilitat. 

Carmanyola o entrepà? Dona... Això no m’ho pots preguntar. Depèn de... la 
sortida, del moment, depèn de moltes coses. A vegades em ve molt de gust cuinar, 
i em faig unes carmanyoles delicioses! Però d’altres em desperto molt tard i em 
faig entrepans del que trobo a l’armari: de crema de xocolata, d’oli, de galetes de 
marca blanca... Aquells dies passo molta gana. Abans tenia una nevera, però la 
porta no tancava bé i la vam treure; aquells sí que eren uns bons entrepans. 

Colònies o campaments? Jove... Doncs això em va a anys, a caps de setmana, a 
dies, a segons... 

Un heroi de ficció: Jo. 

Un somni: Doncs nen... sempre he volgut tenir un logotip de ferro amb el meu 
nom. A part d’un santuari de mi, només de mi. 

Completa la frase: a cada porc... un monitor o monitora més vegetariana. 

Manguitos o flotador? A veure nena, que no flota la fusta? És que de veritat, 
quines preguntes. Següent va, a què esperes? 

Una pel·lícula: “Transformar Educant”, pròximament a algun local de la vida. 

Una cançó: Qualsevol que pugueu trobar a l’apartat de caramelles, sobretot les 
que estan dedicades a mi. De fet, avui les canten! Que ho sabíeu? 
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Unes vacances? Renoi una altra vegada? Doncs la Sortida Twister m’agrada 
molt. La fem aquest trimestre, que vindreu? Rebreu notícies aviat! 

Cola Cao o Nesquik? Doncs el que trobi a l’armari, normalment és de marca 
blanca, així que una barreja dels dos. 

Gep o Escoltes? Ni l’un, ni l’altre! No necessito mitges taronges, ja sóc la pera; a 
més, eclipsaria a qualsevol que se m’acostés.  

Dolç o salat? No hi ha cap combinació de menjar que sigui les dues coses? 
Pasapalabra. 

Carn o peix? El que em trobi a l’armari, ja ho saps. 

Un color: Negre, vermell i blanc. 

Una paraula: Jo. 

Un joc: El xafarranxo. 

Una afició: Mirar-me al mirall. 

Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? No, no me’l canviaria mai el 
nom jo. Ja m’agrada. Què m’estàs dient, que no t’agrada? 

Un número: 1973. 

Un llibre: En tinc dos, el que em llegien quan era petit que es diu “En Teo va al 
MIV” i l’altre, que me’l vaig llegir de gran és “El mecanoscrit del meu origen”. 

Que és el que més t’agrada del MIV? Doncs jo, la veritat, no t’enganyaré, jo 
m’agrado molt. Però, també m’agrada molt que els infants i joves quan venen 
s’ho passin d’allò més bé! Bé, ja que estem també m’agraden els monitores i 
monitores, que si no ho dic, no em curaran el braç i la cama. 

I què, com va aquest any? *sospira tristament* La veritat ho he intentat 
dissimular tota l’entrevista amb un nivell d’egocentrisme que potser no heu notat. 
No vull que ho sapigueu, perquè sé que us dol i tinc una reputació! Si insisteixes 
tant t’ho diré, quin remei... Estic molt trist perquè fa tant de temps que em van 
crear que ja no recordo ni qui sóc, ni quina funció tinc... Què hi faig en aquesta 
vida? Ajudeu-me, la clau està al PEC. #PrayForMIV #helpme 

I qui t’ha dit que jo sigui un senyor? No, tampoc sóc una senyora. Què vols que 
sigui? QUE NO, QUE NO TINC GÈNERE!!!!! Calla si us plau, m’agafa migranya 
d’escoltar-te. Gràcies. 
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49a Cantada de caramelles 

Si teniu l’esquitx a les mans és que ja ha 
arribat el dissabte 22 i que la cantada de 
caramelles està a punt de començar! 
Així que agafa una jaqueteta, que 
segurament refrescarà, i corre cap a la 
Plaça de Sant Joan per sentir les millors 
veus vilafranquines entonar les 
caramelles més típicoinnovadores de 
l’any! FINS ARA MATEIX!! 

 

La llegenda de Sant Jordi 

En Sergi és un jove que treballa de 
valent en una gran biblioteca. Un dia 
a l'atzar, tot endreçant i classificant 
els seus estimats llibres es trobarà 
amb un d'ells que l'hi parla. És 
el Llibre de les Mil Llegendes. 
Aquest llibre explicarà al nostre 
bibliotecari el gran problema que té: 
els personatges de la llegenda de 
Sant Jordi han perdut part de la 
memòria i no recorden molt bé el 
seu paper degut a que feia molt de 
temps que ningú els llegia. 

El dia 23 d’abril a les 12 del migdia a la Plaça de Sant Joan.  
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“Sistema” 

El Col·lectiu 1dos3 picaparet el dia 28 d’abril a les 8 
de la tarda inaugurarà la instal·lació que estarà a 
l’edifici de l’Enològica fins el dia 18 de juny i que vol 
plasmar el món on vivim conscientment 
autoenganyats, sota el control invisible del poder i 
visiblement manipulats pels diners. La intenció de 
l’obra és reproduir aquest entramat tan i tan 
complicat en el qual s’ha convertit l’existència 
humana; una existència controlada on la 
manipulació va més enllà del control: veiem el món 
tal com el propi SISTEMA vol que el veiem. 

Imaginem uns humans a la sala d’estar de casa seva; es troben lligats al sofà per 
la comoditat, mirant sempre la pantalla que tenen davant, evitant el mínim esforç. 
Suposem que darrere d’ells hi ha un projector que alimenta les imatges que hi 
veuen. En elles apareixen tota mena d’anuncis d’objectes materials per 
aconseguir la felicitat: aliments deliciosos i productes estètics per sentir-se capaç, 
virtuós, admirat i desitjat: una casa increïble, un cotxe més ràpid, un televisor 
més gran, un mòbil millor...  

Please like me 

Aquest cop, des de la redacció, us volem proposar 
de veure una sèrie (és que hi estem molt 
enganxades hehehe).  

Please like me és la història des Josh, un jove que, 
a partir de la ruptura amb la Claire descobreix que 
és gai. A partir d’aquest fet anirem coneixent la 
història dels tres coprotagonistes. Diuen les 
crítiques que és una de les sèries que podria 
resumir l’estat de la joventut actual. A nosaltres ens 
ha enamorat, parla de l’homosexualitat, les malalties 
mentals i els embolics de parella amb una barreja 
de tendresa, humor i sinceritat que ens fa caure la 
baba. A més, a la tercera temporada apareix l’Elle, 
un personatge amb un discurs de gènere dels que 
no acostumem a veure a les sèries <3 <3 <3. I hi 

surten tres gallines: l’Adele, la Shakira i la Beyoncé, veieu com ho té tot! 
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Les monitores i monitors aquest vespre cantarem caramelles a la 
plaça sant joan, davant la “Font del Coro”. Us hi esperem a totes 
i tots! Perquè aneu fent boca us deixem amb la lletra de la cançó 
estrella de la nit.

Caramelles 2017

Mar i Cel - Cau i MIV
(Cançó d’Osman)

Si tingués un bon foulard
Si fos cap de cop i volta
Si tingués aquesta sort

I l’amor que això comporta

El vaig conèixer a un gran sopar
Sota la llum de la peixeSota la llum de la peixera

I quan me’n vaig anar a pixar
Ell festejava amb la cambrera.

I de cop em vaig adonar
Que un del GEP m’anava al darrere

Però jo no ho veia gaire clar
Doncs ell tornava d’assemblea.

Si pogués, si poguéssim ballarSi pogués, si poguéssim ballar
Reggeton feminista, si pogués
Sonar en lloc d’aquesta merda

Enlloc d’aquesta bírria.

Canvi de ritme
(L’himne dels pirates)

Cansada estic d’arrossegar-me
Aquesta nit ho vull petarAquesta nit ho vull petar

M’ho deixaré tot amb gintònics
I sortiré a fora a fumar.

I de cop et veig allà a la dreta  
Assegut sota del Fotoprix
Encenent-te una cigarreta
Vull foc, ja sé a qui acudir.

Tornada
Sort que hem anat a fumar

I després a passejarI després a passejar
Avui no hi ha ningú a casa meva

Aquí a l’habitació
Tu posa’t el condó

A mi no em colaràs la marxa enrere. 

A cops de colze em despertes
El meu mòbil està vibrant

Qui deu trucar a aquestes hores?Qui deu trucar a aquestes hores?
Les del MIV m’estaran esperant.

Tu m’entens i vols acompanyarme.
I agafats anem juntes al MIV

Tu t’esperes a aquella cantonada.
I t’acomiades de mi amb el foulard…

Tornada (2x)
Es nota que ets del CauEs nota que ets del Cau

I jo que sóc del MIV
Tu i jo sabem que això amb tothom no 

passa.
Si això d’aquesta nit

Es torna a repetir.
Seré jo la que t’acompanyi a casa!



Benvingudes al Concurs de la Sire! 
 
Hola a totes de nou! Avui, al concurs de la Sire us presentem aquest 
submarinista professional, que un dia va decidir abandonar la seva carrera com 
a submarinista i es va voler dedicar a ser monitor d’esplai. Segur que l’heu vist 
pels passadissos del MIV, encara conserva les ulleres... 
 

 
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: 40pt MIV3G: 21pt MIV4:0pt MIV5:0pt MIV6: 5 pt 
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Les monitores i monitors aquest vespre cantarem caramelles a la 
plaça sant joan, davant la “Font del Coro”. Us hi esperem a totes 
i tots! Perquè aneu fent boca us deixem amb la lletra de la cançó 
estrella de la nit.

Caramelles 2017

Mar i Cel - Cau i MIV
(Cançó d’Osman)

Si tingués un bon foulard
Si fos cap de cop i volta
Si tingués aquesta sort

I l’amor que això comporta

El vaig conèixer a un gran sopar
Sota la llum de la peixeSota la llum de la peixera

I quan me’n vaig anar a pixar
Ell festejava amb la cambrera.

I de cop em vaig adonar
Que un del GEP m’anava al darrere

Però jo no ho veia gaire clar
Doncs ell tornava d’assemblea.

Si pogués, si poguéssim ballarSi pogués, si poguéssim ballar
Reggeton feminista, si pogués
Sonar en lloc d’aquesta merda

Enlloc d’aquesta bírria.

Canvi de ritme
(L’himne dels pirates)

Cansada estic d’arrossegar-me
Aquesta nit ho vull petarAquesta nit ho vull petar

M’ho deixaré tot amb gintònics
I sortiré a fora a fumar.

I de cop et veig allà a la dreta  
Assegut sota del Fotoprix
Encenent-te una cigarreta
Vull foc, ja sé a qui acudir.

Tornada
Sort que hem anat a fumar

I després a passejarI després a passejar
Avui no hi ha ningú a casa meva

Aquí a l’habitació
Tu posa’t el condó

A mi no em colaràs la marxa enrere. 

A cops de colze em despertes
El meu mòbil està vibrant

Qui deu trucar a aquestes hores?Qui deu trucar a aquestes hores?
Les del MIV m’estaran esperant.

Tu m’entens i vols acompanyarme.
I agafats anem juntes al MIV

Tu t’esperes a aquella cantonada.
I t’acomiades de mi amb el foulard…

Tornada (2x)
Es nota que ets del CauEs nota que ets del Cau

I jo que sóc del MIV
Tu i jo sabem que això amb tothom no 

passa.
Si això d’aquesta nit

Es torna a repetir.
Seré jo la que t’acompanyi a casa!
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Després de 8 hores de reunió, els monitors i monitores ja no estem massa 
concentrats, ens ajudes a trobar les 7 diferències d’aquesta foto de la tancada 
de primavera?  
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Com han anat aquestes mínim vacances? S'han fet curtes o ja teníeu ganes de 
tornar a la rutina? A nosaltres se'ns han fet ben curtes, però tornem amb més 
energia que mai! 
Vam acabar el curs amb una tancada (ja sabeu, aquelles reunions que fem al 
final de cada trimestre per valorar el trimestre passat i organitzar el següent) que 
només va durar VUIT HORES! Si, si, com ho veieu, 8 hores de reunió. El dia 
següent, després de celebrar que la reunió s'havia acabat amb jocs i rialles, vam 
fer un dinar (molt bo!) de cohesió, com el sopar que també va ser de cohesió... 
Va ser una tancada plena de cohesió, i tot gràcies a... COMI AMOR! 
La resta de la setmana, les monitores, ja anàvem més disperses... Per 
generacions, més o menys. Mitja generació de la més jove, va decidir anar a 
Juncosa on van poder fer una genial teràpia emocional. 
La mitjana, tot i que van perdre gent a Vilafranca, va decidir pujar una muntanya. 
A més, per PRIMER COP a la vida, van fer un pla improvisat que els va portar a 
tots a fer una barbacoa, molt econòmica, a una casa perduda pel Penedès! 
De la generació més gran tenim més històries, així que prepareu-vos. Van decidir 
posar rumb cap a Marinaleda (un poblet de Andalusia) on van estar a punt de 
posar una parada amb dapos i les dessuadores de sector (àlies "polito"). Per 
què? Doncs el Jua' (o Juan) els hi va intentar intercanviar per una samarreta del 
Betis (evidentment, van dir que no!). Parlant dessuadores de sector, sabeu que 
hem esbrinat que a Marinaleda es van crear vincles entre Penedès Garraf i Anoia 
i Maresme Lliure i Tropical? Si, si, amb el Maresme! Però no hem pogut esbrinar 
res més, A PART de que... També els hi van regalar les claus del poliesportiu del 
poble! Segons ens han dit ja eren part d'ells, tant que fins i tot els alimentaven 
quan anaven a dormir després d'un llarg dia! Quan van tornar ens van comentar 
que havien conegut un cantant i que ara eren "popus que es relacionen amb gent 
distingida". Així que si voleu ser "distingits" ja sabeu amb qui heu d'anar, 
perquè... nosaltres ja ens hi hem tornat! 
Aquestes han sigut les nostres vacances, i les vostres? No dubteu en escriure-
nos-les, i sempre que vulgueu a: mivesquitx@gmail.com 


