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El passat divendres a la nit el Centre de Vilafranca es va convertir en un 
d’aquests espectacles consumistes que dos cops l’any mobilitzen tota la 
gent de Vilafranca i la comarca. Sí, estem parlant de la Shopping Night, 
aquesta nit en què les botigues treuen tots els seus productes al carrer, 
amb rebaixes molt importants, perquè ningú torni a casa amb les mans 
buides. Ningú de la classe mitja benestant de Vilafranca, és clar. 
Des del MIV sempre ens hem mostrat crítics amb el consumisme, és a dir, 
l’afany de consumir “perquè sí”, sense necessitat. I doncs, tant l’Ajuntament 
de Vilafranca com l’Associació de Comerciants del Centre Vila és el que es-
tan promovent amb aquesta activitat. Tots els carrers de Vilafranca, durant 
aquesta nit, es posen al servei dels comerciants i el “consumir perquè sí”. 
Ara bé, quan es demanen els espais públics per fer-hi activitats culturals 
o educatives, tot el que et trobes són pegues: que si tapes l’aparador d’un 
establiment durant una hora, que si és un espai de pas… Ep, però d’això 
ens n’oblidem totalment quan es tracta de moure diners.
Però no us penseu que això és tot. Al mig de la Plaça de la Vila, davant de 
totes les mirades dels potencials consumidors, moltes adolescents, tant 
nois com noies, passejaven sobre la passarel•la mostrant les peces de roba 
del Centre Vila. I els seus cossos. La pasarel•la semblava, ni més ni menys, 
un concurs encobert entre els cossos de les adolescents vilafranquines. És 
evident que promoure la cossi� cació i la valoració d’una mateixa a partir 
del seu físic és completament criticable i més quan va dirigida a les ado-
lescents, una època vital en què l’acceptació que rebem dels altres és molt 
important.
Així doncs, l’equip de monitores del MIV volem criticar les pràctiques con-
sumistes i cossi� cadores que es promouen des de l’Ajuntament de Vila-
franca i l’Associació de Comerciants Centre Vila. A més, també ens volem 
posicionar a favor de l’ús de l’espai públic amb � nalitats PÚBLIQUES i no 
només destinades a la compra-venda d’aquelles persones que s’ho poden 
permetre. L’espai públic és de totes i per a totes.

 

III Colònies OASIS  

Les III Colònies d'Estiu 
per a Adolescents 
LGTB tindran lloc de l'11 
al 16 de juliol del 2017 a 
Mura, província de 
Barcelona. 

Si us interessa el projecte, 
teniu tota la info a 
www.oasislgtb.org 

 

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!  

 

 Festes del barri del Poble Nou 

El proper cap de setmana del 10 i 11 de juny les festes del Barri 
del Poble Nou, on, des del MIV, hem organitzat una activitat i 
esteu tots i totes convidadíssimes!  

Podreu veure el programa sencer a http://www.veinspoblenou.cat 
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SABEU QUE 
JA S’ACABA 

EL M
IV? 

 

QUÈ?! M
IV 2 TAM

BÉ? 

A M
IV2 LI QUEDA 

UNA SORTIDA! 

I LA FESTA M
AJOR DEL BARRI! 

I L’ÚLTIM
 DIA, 

PLATJA, NO? 

 
TAM

BÉ QUEDEN 
LES COLÒNIES!!! 

 
I DE M

ENTRE PODEM
 

PINTAR LA PÀGINA! 
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MIV3 GRAN MOLA
El que pensen els altres
nens:

El que pensen els nostres:EEEl q
nnnnnens

s nosensen :
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Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa

Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa

Sabíeu que 
el MIV 

l'any que ve 
fa 45 anys??

I què volen 

fer?

Festa grossa no?

Podem enviar 
propostes 

al mail: 
esplaimiv@gmail.com

Peixticipa

Us fem quatre línies de com van anar les Jornades de Compartim Coneixements! 

-Improvisació teatral: taller impartit per monitores encarat cap als infants i a pares i mares amb 
ganes de desinhibir-se un xic. Es van fer diferents jocs i activitats relacionades amb la improvisació, 
moviment per l'espai, moviment del cos... tot un èxit pels infants més petits i petites de la casa! 
-Primers auxilis: taller impartir per una mare de l'esplai, encarat tant a infants com a famílies. Ens va 
preparar per poder socórrer de manera adequada, i intervenir en tot moment en els casos més 
freqüents que ens podem trobar. Molt interessant, sintètic i útil. 
-Ioga: aquest taller impartit per una mare d'un monitor va servir per fer descobrir a molts dels 
assistents el món del ioga. Fent-lo tan dinàmic o tan relaxant com el públic del moment demanés. Un 
gran descobriment per moltes de nosaltres! 
-Vida saludable: taller impartit per una monitora de l'esplai, encarat a joves i famílies. Va fer una 
pinzellada sobre cinc temes diferents relacionats amb l'exercici físic i l'esport. Van sortir curiositats 
que els assistents no sabien, i es va formar un bon ambient, amb preguntes i molt proper. 
-Guitarra: taller impartit per monitores per a aconseguir un primer contacte amb la guitarra! Persones 
de totes les edats vam passar molt bé durant una bona estona descobrint les bases de com tocar la 
guitarra. Potser s'haurà autodescobert la propera gran guitarrista del món? 
- Malabars: taller on petites i grans van poder experimentar i conèixer les seves possibilitats com a 
malabaristes, ens han dit que algú es va fer algun cop de cap, però reees greu! Sort! 
- Conte de Madagascar: taller impartit per un pare de l'esplai, va servir per conèixer alguns trets 
característics de l'illa de Madagascar (fauna i flora, tribus, costums...) i després ens va relatar un 
conte que va agradar tant a petits com a grans, fent que a tothom tingués entrés ganes de visitar 
aquesta petita illa en algun moment o altre. 
- Fotografia amb el mòbil: taller impartit per un exmonitor del MIV, on va explicar quatre 
característiques importants de la fotografia, amb la intenció de fer que miréssim les fotos des d'un 
altre punt de vista, i no només com un record per emmagatzemar. Finalment el taller va tenir la seva 
part pràctica, on tan joves com famílies van sortir a fer algunes fotos sota unes premisses bàsiques, si 
trobeu algú que va fer aquest taller demaneu que us les ensenyi, realment valen la pena! 
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Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa

Com m’agrada tornar a sentir-me involucrada amb el MIV encara que només sigui 
per explicar què n’és de la meva vida… doncs bé, entre altres coses, aquest curs he 
deixat el MIV per començar una aventura diferent: viatjar!  
Just a Þnal dÕestiu vaig marxar cap a Tailˆndia, per començar un viatge pel Sud-est 
Asiˆtic que em va portar a conèixer un munt de pa•sos i cultures diferents. DesprŽs 
de cinc mesos de viatge vaig anar cap a Nova Zelanda, vaig buscar una furgoneta i a 
recórrer quilòmetres per aquest bonic país. 
La naturalesa potser és de les coses que més m’agrada de Nova Zelanda, sovint 
penso com serien de bonics uns campaments amb MIV 6 aqu’. Per˜ entre altres 
problemes log’stics, Nova Zelanda estˆ literalment a lÕaltra punta del m—n. Aix’ que 
un cop descartada aquesta meravellosa però poc viable idea, només em queda 
l’alternativa de compartir amb les estimades lectores el que sento aquí i com sens 
dubte estˆ vinculat amb tots els anys que vaig passar al MIV (dels 4 als 22 anys!!!!).  
Un dia fent una ruta per la zona dels Alps de Nova Zelanda em vaig adonar de com 
de ben conservada estˆ la muntanya, els llacs, els rius i tota la fauna i ßora en 
general. Inevitablement, penses en les sortides amb el MIV, de com al Þnal dÕun 
espectacular cap de setmana arribava el moment de fer entorns i t’adones que 
grˆcies a aquestes petites coses encara queden racons pel m—n en tan bon estat i tan 
bonics.  
I clar, em poso a pensar que el MIV no només ens dóna això, sinó que també  ens fa 
mŽs persones, ens fa mŽs empˆtiques, desenvolupa el nostre sentit cr’ticÉ. I just 
aleshores, ara que he aparcat el voluntariat de la meva vida per un temps, m’adono 
que ho trobo a faltar, i que el MIV m’ha donat l’oportunitat de treballar amb 
persones de diferents generacions o cercles socials que avui considero amigues. 
Per˜ ei! No cal lamentar-se de res! La vida s—n etapes, com la de ser monitora, en la 
que aportes unes coses i tÕendœs dÕaltres. I, al cap i a la Þ, el mŽs bonic que et pot 
passar Žs mirar com segueix creixent lÕesplai, com canvien les dinˆmiques i les 
prioritatsÉ.. doncs aix˜, que segueixi girant la roda!! 
Toca anar-se acomiadant ja i nomŽs volia desitjar-vos que 
acabi d’anar molt rebé el curs i que gaudiu molt dels 
campaments i colònies! Jo des d’aquí, us trobaré molt a 
faltar, especialment a MIV6, a qui em va costar molt 
deixar i els hi vull dedicar un missatge: poseu-vos 
tranquils! 
Moltes abraçades i que el voluntariat us acompanyi 
sempre allˆ on aneu! 

❤  

Ja s ‘han acabat tot els monitors nous i aquest apartat � nalitza amb una 
foto de tots ells.
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Bon dia MIVs!!!
Avui us parlarem d’un tema que segurament desconeixereu. La fam oculta. Sabeu 
què és?
Doncs segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la fam oculta és:

La falta de nutrients per una mala dieta.

És a dir, no són persones que passin gana de manera habitual i, de fet, no tenen per què 
ser persones amb pocs diners que no es poden permetre tenir dietes equilibrades. Una 
persona amb fam oculta pot perfectament ser algú que no té temps al matí per cuinar-se 
res de bo i que acaba menjant un platet de pasta amb carmanyola al tren. De fet, una 
persona amb obesitat pot arribar a patir fam oculta.

Segons els experts, des de la crisi la fam oculta ha augmentat perquè ens mirem més 
el preu a l’hora de comprar menjar i els aliments que són més barats també són els que 
són més baixos de nutrients i que s’allunyen de la dieta mediterrània. 

La dieta mediterrània està composta, bàsicament, d’oli d’oliva verge, vegetals, petites 
dosis de carn, fruites i llegums.

Doncs han pogut comprovar que, amb l’entrada de la crisi, ha baixat el 
nombre de gent que consumeix una dieta mediterrània i ha augmentat el 
nombre de gent que consumeix menjar ràpid. 

Fins i tot, hi ha persones que creuen que fan una dieta mediterrània saludable 
però, en realitat, els aliments que consumeixen no són del tot saludables. Com 
dèiem abans sempre intentem comprar els aliments més barats. En el cas del 

peix, doncs, molt sovint ens trobem que el més barat és la panga. Ara bé, 
la panga també és un peix que té menys propietats nutritives que la resta 
de peixos i, per tant, ens alimenta menys que un altre tipus de peix.

És a dir, és cert que la cosa no està per tirar coets econòmicament i 
hem d’intentar estalviar. Ara bé, mirant-nos-ho una mica podem invertir 
els mateixos diners que gastem avui, però en aliments més saludables i, 
d’aquesta manera, tenir una dieta més equilibrada amb el mateix pressupost.

Per tant, ara podem fer una refl exió personal... Faig una dieta mediterrània? 
Menjo tots els aliments necessaris per tenir una alimentació saludable? O, 
pel contrari, tinc tots els números per ser una de les persones que 
pateix fam oculta?

Es calcula que, aproximadament, un 10% dels infants catalans pateixen 
fam oculta. És realment preocupant que això passi en aquelles personetes 
que estan creixent i que pot ser que els afecti en el creixement físic, però 
també intel·lectual!
 
Ei, però adults, no us relaxeu. aquelles persones que diuen ràpid i corrents 
perquè teniu pressa, etc., també pot ser que estigueu patint fam oculta!

És feina de totes tenir una societat sana i, per conseqüència, feliç!
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Dani(el) Regener 
On ets? Al meu sofà 
Què fas? Mirar la tele 
Mar o muntanya? Doncs depèn, suposo 
que mar, sí, escriu mar que fa calor 
Carmanyola o entrepà? També depèn, 
per dinar carmanyola i per sopar 
entrepà. 
Colònies o campaments? Campaments, 
campaments, campaments, 
campaments, campaments. Per anar de 
colònies anem d’hotel. 
Un heroi de ficció: Mmmm... La 
persona que va aconseguir que el GEP 
anés al Gran Sopar. 
Un somni: Mmm... Deixa’m pensar... 
*una hora més tard* Casar-me amb el 
senyor MIV. 
Completa la frase: a cada porc... el 
salva el seu vegetarià. 
Manguitos o flotador? Mm... és una 
bona pregunta. Flotador perquè amb 
manguitos m’enfonso, a part no m’hi 
caben. 
Una pel·lícula: Pulp Fiction, clarament. 
Una cançó: Ui... una cançó, Wish You 
Were Here de Pink Floyd. 
Unes vacances? Dinamarca, a l’estiu, a 
l’estiu, que a l’hivern fa molt de fred. 
Cola Cao o Nesquik? Crec que Cola Cao, 
perquè un cop se’m van fer cucs a un 
pot de Nesquik. 

Gep o Escoltes? Mmm... Bueno va, 
serem poc originals. Miv. 
Dolç o salat? Salat. Bueno... sí, salat, 
salat. Òbviament depèn de l’ocasió, dels 
xacres, de la humitat... 
Carn o peix? Carn. Més carn. Més carn. 
(regaleu-li peixos doncs!) 
Un color: Un color, un color... espera 
que l’he de buscar per internet. No, t’ho 
juro, t’ho juro. Estoy en ello, espera que 
busco el nom: Vantablack. 
Una paraula: Empatia. 
Un joc: Un joc? Un joc, ui que difícil. Hi 
ha molts jocs que valen la pena. Un joc 
d’esplai.... A mi? Un joc? Caminar, per 
mi caminar pot ser un joc. 
Una afició: Tocar la guitarra en un 
tamboret, m’agrada més tocar la 
guitarra en un tamboret que en una 
cadira. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Vantablack. 
Un llibre: Un llibre, un llibre, un llibre, 
un llibre, un llibre... Deixa’m anar a 
l’habitació a veure què tinc. Introducció 
a l’enginyeria aereoespecial. No, m’estic 
quedant amb tu. Por quien doblan las 
campanas 
Qui és el teu padrí: Aaah... el Niko... Si, 
el Niko i és preciós 

Sergi Téllez 
On ets? A casa. 
Què fas? Fent una partida. 
Mar o muntanya? Muntanya sempre. El 
Dani ja es cremarà. 
Carmanyola o entrepà? Fuet. 
Colònies o campaments? Colònies. No! 
Campaments, campaments molen més. 
Un heroi de ficció: Ace de One Piece. 
Un somni: Aah... Ser un personatge del 
LOL, ua això molaria que flipes. 
Completa la frase: a cada porc... Un 
munt de carn. Dóna molta carn tio. 
Manguitos o flotador? No sé nedar 
amb cap dels dos. 
Una pel·lícula: Kungfuri, és una gran 
pel·lícula 
Una cançó: Hòstia fa molt que no 
escolto música crec. Qualsevol 
d’Inadaptats o... no sé, algo així. 
Remixos de Camela amb hardcore. 
Unes vacances? Ostia... Unes vacances 
a casa meva que hi estic molt bé. 
Cola Cao o Nesquik? Cola Cao. 
Gep o Escoltes? Ai, MIV. 
Dolç o salat? Carn, qualsevol cosa però 
que sigui carn. 
Carn o peix? Més carn, no em trollejeu. 
Un color: El groc d’intendència, mel. 
Una paraula: Mel. 
Un joc: Números i lletres. 
Una afició: Jugar al LOL. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Ermesenda, no, Eustaqui. 
Un llibre: Memòries d’Irun. 
Qui és el teu padrí: Era la Marina 
Garriga. La trobem a faltar! 

Alba Caralt 
On ets? A la uni 
Què fas? Ara baixant de les escales de 
la uni corrent, per agafar el metro. 
Mar o muntanya? Mar, bueno no no 
no, muntanya. Ara estava pensant “Alba 
però si mai et banyes que ets imbècil?” 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola. 
Colònies o campaments? Colònies. 
Un heroi de ficció: L’Arale. 
Un somni: Acabar tercer de carrera 
neta, sincerament, no morir en l’intent. 
Completa la frase: a cada porc... li 
arriba el seu Sant Martí.  
Manguitos o flotador? Flotador! Pots 
fer de tot en un flotador... No! Suda... 
Una pel·lícula: Eduardo manostijeras 
Una cançó: Incendios de nieve - Love of 
Lesbian 
Unes vacances? Qualsevols ara mateix, 
estar a casa no fent res i mirant Netflix. 
Cola Cao o Nesquik? Cola cao. 
Gep o Escoltes? Aaah... El MIV. 
Dolç o salat? Has dit tabac? Dolç. 
Carn o peix? Carn. Bueno no, peix, peix, 
que la carn l’estic intentant reduint. 
Un color: El lila. 
Una paraula: Mundet. L’acabo de llegir. 
Un joc: Un moc? Ah! El monopoli. 
Una afició: Formar-me, ho adoro. No és 
broma. No, no m’agrada anar a la uni. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Albahaca. 
Un llibre: La sombra del viento – Carlos 
Ruiz Zafón 
Qui és el teu padrí: La Sire, però fa molt 
de temps que no hi és. Va ser divertit. 
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Vilafest Oriental 2017 

El dia 3 de juny Farasha Dansa Oriental i 
Creativa ha organitzat tallers de dansa a 
l’Escorxador a partir de les deu del matí 
(Ven i expressió escènica, Dansa oriental, 
Com mous la pelvis? Feldenkrais per a la 
Dansa oriental, Dansa integral per al tribal 
fusió, Dansa oriental amb nadons i Intense 
flow oriental experience). A més, de dos 
quarts d’onze a dotze hi haurà activitats per 
infants a la plaça del Penedès i, a partir de 
dos quarts d’una s’hi farà un concert-
vermut. Per acabar, a dos quarts de vuit es 
farà un espectacle i tast de música en viu i 
dansa al claustre de Sant Francesc. Fa 
mooolt bona pinta!  

 

En contes d’un Cove. Cia. De Parranda 

La Ketty té un problema molt gros: no sap què vol ser de gran. Però gràcies als 
consells del seu avi -cisteller ja jubilat-, la Ketty decideix viatjar per tot arreu. Així 
va coneixent a la gent, els costums i les maneres de fer de cada lloc. I tot el que 
aprèn ho explica a la gent del seu poble, escrivint-los una postal! 

Històries i contes amb cistelles, senalles, baguls i coves a cabassos que es 
transformen en un poble, en un tren, en una cantina i fins i tot en un pastís de 
nata gegant! … Un pastís que no es veu perquè està molt ben amagat ... 

Al teatre Cal Bolet el dia 4 de juny a les 12 del migdia. 

 

EVA, Festival En Veu Alta 

Del 2 a l’11 de juny el Festival EVA torna a aterrar 
a terres penedesenques! Aquest any fan un tou 
d’actes que us convidem que busqueu a la seva 
pàgina web: http://enveualta.com/penedes-2017. 
Alguns dels espectacles que es faran són: 

 El Haka literari, els guerrers de la paraula: El haka és un ball tradicional 
d’origen maori al qual normalment la gent ens referim quan volem parlar de les 
danses de guerra d’aquesta cultura. Es balla en grup i serveix, abans d’entrar 
en batalla, per intimidar l’enemic. Ara us preguntareu què té a veure el haka 
amb les lectures, però mireu: no us ho avançarem pas ni ara ni aquí. El que 
volem és que vingueu a escoltar els alumnes de les escoles i instituts que 
agafaran el micro per delectar-nos les orelles i, si ens hem d’intimidar o 
estimular els uns als altres amb una lectura aquí i una allà i un haka aquí i un 
haka allà, ja us ho trobareu, si és que en voleu gaudir. 6/6 a les 6 de la tarda a 
la biblioteca. 

 Lectures en verd: Verd de Nou Vers i el seu personal, que ens llegiran textos 
propis acompanyats per tots aquells que també vulguin llegir i compartir-hi 
escenari, i verd d’esperança i progrés per a les empreses socials i l’economia 
cooperativa. El verd és un dels tres colors primaris i és un color molt freqüent a 
la natura. El Penedès és, ara per ara, un mar de vinyes verdes. També denota 
l’aspecte sexual d’un escrit, una frase o un acudit. Us proposem compartir 
lectures En Verd en sentit literal, metafòric o creatiu. 7/6 a les 6 de la tarda al 
parc de Sant Julià. 

 Tot el que podem fer: Les nostres capacitats són infinitament superiors del que 
ens imaginem. Cada persona té les seves i ens complementem les unes a les 
altres. Les lectures ens obren les portes a universos desconeguts i els vivim 
com si fossin reals en el moment d’escoltar les paraules en veu alta i posar-hi 
les imatges amb la nostra imaginació. 8/6 a les 11 del matí a la plaça de la 
Verema 
 
I mooooooolts actes més!  
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Benvingudes al Concurs de la Sire! 
 
Hola a totes de nou! Avui, al concurs de la Sire us presentem aquest petitó amb 
cara d’espantat, que no sabem que li van de donar de menjar a casa seva perquè 
hagi pogut arribar a créixer tant! Ara qui s’espantaria, series tú!  
 

 
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: 22pt MIV4:0pt MIV5:0pt MIV6: 5 pt 
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Taure : (21 d’abril al 20 de maig) has de relaxar-te una mica més i ser més
comprensiu amb les persones que t’envolten. Intenta compaginar les
obligacions amb les estones de lleure, sinó, t’estressaràs massa, i ho
pagaràs amb els altres! Número de la sort:5.

Bessons: (del 21 de maig al 21 de juny) aquesta setmana els bessons
sentireu una connexió especial amb una persona i això us pot crear moltes
confusions tot i que encara no és el moment de donar-li moltes voltes.
Intenteu sortir a fer una passejada llarga per la natura, fa dies que
esteu una mica tancats amb vosaltres mateixos. Dia de la sort: 24.

Verge:   (23 d’agost al 21 de setembre) als Verge us toca imposar-vos una
mica més aquesta setmana i demostrar a una persona que no et pot
tractar així. Ningú et pot trepitjar! Tens bona sort amb els estudis i/o
feina i t’arriben recompenses! Sort amb l’amor el dia: 26.
 
Aquari:   (22 de gener al 21 de febrer) aquesta setmana t’adonaràs que hi
ha una persona que és molt diferent a com et pensaves però en to positiu.
Et sentiràs més unit a ell/a. Recorda que no és bo tenir prejudicis!

Escorpí:  (23 d’octubre al 20 de novembre) sembla que els Escorpí teniu bona
sort aquesta setmana tot i que hi ha una persona que us molestarà una
mica… Intenta tenir paciència! Segurament el que té és enveja. Intenta
demostrar-li que tu també ets una persona amb sentiments, defectes i
virtuts.

Sagitari:   (22 de novembre al 22 de desembre) et toca saber perdonar i
posar-te al lloc dels altres. No siguis tan exigent amb tu mateix i aprèn
també a estimar-te una mica més. Sembla que els Sagitari estareu més
atractius i atraureu més, apro� ta-ho! Número de la sort: 9.

Edició especial...MIVHORÒSCOP
Capricorn: ( 23 de desembre al 21 de gener) Comences aquesta setmana
amb bon peu, sembla que la sort t’acompanya! Sabem que ets una persona
molt responsable i prudent, però no cal que et passis de reservada. Llença’t
una mica a l’aventura,i segur que et passarà alguna cosa MOLT BONA que
no t’esperes gens, i segur que estaràs super feliç!.. Abandona el pessimisme
de dins teu, i comença a deixar-te anar! Número de la sort: 5.

Lleó:  (23 de juliol al 22 d’agost) aquesta setmana els Lleó estareu una mica
més distants i ni tan sols vosaltres sabreu el motiu però això només és una
fase. Sabem que sou persones carinyoses i atentes, no cal que sempre sigui
així. Tothom té dret a estar una mica trist. Demaneu ajuda als amics i
amigues més propers! Segur que us donaràn tot el suport. Color de la sort:
groc.

Cranc:  (del 21 de juny al 22 de juliol) sembla que aquesta setmana als Cranc
us espera un gran repte que superareu molt satisfactòriament. També
tindreu més ganes de cuidar la vostra salut i estareu més positius. Per
cert, sabem que sou desendreçades per naturalesa, però estaria bé que
poséssiu una mica d’ordre a l’habitació… Número de la sort: 7.

Àries: (21 de març al 20 d’abril) ha arribat la ratxa de bona sort pels
Àries! Aquesta setmana començareu a notar canvis positius i això farà que
també estigueu de més bon humor. Tens bona sort en l’amor, especialment
amb els Taures. Intenta no ser tant egocèntric, i pensa una mica amb els
del teu voltant: ets el líder del grup, però tot i així penses poc en la resta.

Balança: (22 de setembre al 22 d’octubre) aquesta setmana els Balança
estareu més tranquils anímicament i trobareu resposta a un dubte
sentimental que us ronda pel cap. Compte amb els secrets, convé no
anar-los explicant. Recorda trobar un dia per parlar amb aquella persona
que fa temps que no veus. Dia de la sort: 25.

Peixos: (22 de febrer al 20 de març) els Peixos teniu bona sort amb les
relacions personals aquesta setmana i sembla que hi ha converses que es
poden tornar molt intenses per les dues parts. Evita participar en rumors.
Dia de la sort: 27.
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I ja són aquí! Si, ja sé que ens repetim, però és la vostra secció preferida o no? 

Aquest cop tenim xafarderies ben interessants i que a nosaltres, ens han donat 
molt de suc. Començarem pel principi, la part que moltes monitores i algun 
monitor temen: 

EL DESCALÇA’T! És una sortida que vam fer amb la resta de monitores del 
sector per cohesionar-nos. Doncs la cohesió va funcionar i potser més del que 
molts s’esperaven. Sobretot la... Deixem els noms, no? Una de les monitores 
dels mivs petits va fer-se molt amiga d’un dels grans de sector, i altres monitores 
van decidir reunir-se amb amics i amigues del passat. Però no només vam fer 
nous amics i ens vam reunir amb amics antics, els grups grans van decidir que la 
cohesió entre nosaltres era millor, o no funcionava exactament així...? Però ben 
bonic que va ser! Sinó... pregunteu als espectadors que el diumenge següent 
estaven indecisos entre veure un partit de futbol o mirar-nos dormir. 

Cal dir, que la Twister va ser un precedent d’algunes cohesions que es van fer al 
Desalça’t... 

I parlant de la Twister... Com us va anar? Us van agradar les noves monitores 
que vau tenir? Perquè mira que va costar fer els nous grups eh! Tot un drama, tot 
i que ens era igual amb quin grup anàvem, perquè sou tots molt divertits! 

Acabaré amb la millor xafarderia de l’any, perquè segur que molts de vosaltres ja 
ho heu notat. O no heu vist la balla que tenim al pati? Si no ho heu fet, millor no 
fer-ho. Tenim el pati dividit i, a sobre, ens hem quedat sense font! Prometien 
portes, que finalment no han aparegut.. 

Sabeu de qui és culpa això? De MIV6! Fa dues setmanes van fer la setmana del 
cigró i es van portar tant malament que ens han deixat sense pati... A més, també 
van fer enfadar al follet del MIV i ara ha decidit posar gespa a l’altre banda del 
pati, la que ja no és nostra! Aquest MIV6... Venen cinc dies i la lien més del que 
la vam liar nosaltres al Descalça’t. 

Les autoritats ara ja ens coneixen, gràcies als nostres veïns de pati (o a MIV6, 
encara no ho tenim del tot segur), però no ens preocupa. Per què? Doncs perquè 
el senyor alcalde es passeja pel nostre pati, nosaltres som gent important! O és 
que encara no ho sabíeu? Però si moltes xafarderies ens les diu ell! 

Troba  les 7 diferències del dinar de Compartim Coneixements! 

 


