COLÒNIES
MIV1, 2, 3p i 3G
Can Clarens
Del 29 de juliol al 6 d’agost

Inscripcions:
Setmana del 2 al 7 de juliol
de 19.00 a 21.00h
Al C/Montblanc, 20

CAMPAMENTS
MIV4
Pedraforca
Del 2 a l’11 d’agost
CAMPAMENTS
MIV5
Menorca
Del 31 de juliol al 12 d’agost
CAMPAMENTS
MIV6
Ruta pels Pirineus
Del 31 de juliol al 12 d’agost

MOLT BON
ESTIU!
Esquitx núm. 227 · 17/06/2017

Volem aprofitar l’editorial d’aquest últim esquitx del curs per a mostrar una carta que li va escriure un pare a la seva filla quan va anar d’acampada per primer
cop amb el CAU. Esperem que us agradi i que us veiem a totes i tots a les inscripcions de les activitats d’estiu!
Dissabte comences una nova aventura, fas “les primeres colònies amb l’esplai” i marxes a
dormir fora de casa, espero que sigui la primera de moltes sortides més. Unes sortides en què
espero que riguis molt, però que també ploris una miqueta, que et cansis fins a l’extenuació
i que tot i això a la nit t’adormis tard després de passar una mica de por en un joc de nit i de
jugar amb els lots ficada dins el sac de dormir fins que els caps s’enfadin i us els facin parar.
Que mengis el que et cuinin uns nois de 16 anys que en diuen intendents i que no han cuinat
un plat de macarrons en sa vida, però que els surten millor que els de casa. Que algun dia
mengis salsitxes i arròs per esmorzar, i que per dinar només hi hagi pa amb melmelada. Que
“cantis amb els teus amics i amigues abans de començar a menjar les pesades cançons del
bon profit”, o que als “monitors” se’ls acudeixi que algun dia el sopar es comença per les
postres i s’acaba pel primer plat.
Espero que algun dia et facin mal les espatlles de carregar la motxilla durant llargues caminades, però que alhora et sentis orgullosa de tu mateixa quan arribis al destí. Que les sabates
arribin tan enfangades que no es vegi ni de quin color són i que les puguis rentar en algun riu
d’aigua cristalina. Que us entri aigua a la tenda en una nit de tempesta i que això sigui el millor
record que tens d’aquella sortida.
Que quan arribis a casa i obrim la motxilla, l’olor ens tombi d’esquena i a més hi trobem els
mitjons d’algú altre. Que perdis la forquilla i que siguis capaç d’espavilar-te i improvisar-ne una
amb una branca de boix. Que algun dia us perdeu (per anar bé, poqueta estona, eh?), que dormis en llocs idíl·lics amagada dins una tenda i també en un racó empolsinat d’alguna rectoria.
Que cantis cançons acompanyada d’una guitarra quan es fa fosc i us arrauliu tots junts abans
d’anar a dormir. Que us estireu per veure les estrelles.
Que passis una mica de fred, que passis una mica de gana, que t’enyoris una mica i també que
oblidis durant algun dia completament als pares. Que corris, que saltis, que facis cabanes sota
qualsevol arbre amb qualsevol cosa, que t’embrutis les mans i la cara. Que siguis un pirata,
una índia, una astronauta, una exploradora… Que et posis el foulard al coll, al cap, lligat a la
cama, penjant de la motxilla, sec o moll, del dret o del revés. Que quan arribis a casa la cara
de felicitat superi la de cansament.
Que coneguis nous llocs, nous amics, diferents maneres de fer i de ser, que passis vergonya,
que prenguis decisions, que siguis tu mateixa, que aprenguis a estimar el que tens, a organitzar-te, a opinar, a treballar en equip, a compartir i a ajudar els altres...
En definitiva, espero que et passi tot això perquè creixis.
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Roger Vaqué “Tot el text entre cometes i en cursiva
ha estat modificat per a adaptar-lo a la realitat del MIV”

BANC DE RECURSOS

Famílies! Ja arriba l'estiu i,
amb aquest, les colònies i
campaments! Us recordem
que al MIV tenim un banc
de recursos:
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!

SETMANA D’INSCRIPCIONS

Us recordem que la setmana
d’inscripcions per a les
colònies i campaments és la
del 3 al 7 de juliol, a partir de
les 17h al MIV.

JORNADA PER A LES REFUGIADES









Avui dissabte, 17de juny, a les 19:00h, al casal popular es
celebra la jornada per a les persones refugiades amb els
següents actes:
19:00 - Cinefòrum amb la pel·lícula Persépolis
21:30 - Sopar popular. Preu 4€. Inclou macarrons amb salsa
pesto o de tomàquet, pa amb tomaquet i vi
22:30 - Concert amb The Jung Ones
00:00 - PD Partysano
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Famílies

Des de la Jumpa i la Comissió Famílies de l’equip de monitores us volem agraïr a tots i totes la participació un any més durant el curs del
MIV. Dissabtes, sortides, AGO, Jornades de Neteja, Jornades Compartim Coneixements, reunions... i molt més!

Monis Nous
Això ja s’acaba però encara ens queden moltes aventures aquest estiu de colònies i campaments!

Ens veiem l’any vinent amb més i millor! Perquè... mireu la pàgina
del costat...

PECticipa
Amb infants, famílies i monitores,
el MIV és imparable!
BON ESTIU!
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Festa grossa no?

len
o
èv ?
u
I q fer

Sabíeu que
el MIV
l'any que ve
fa 45 anys??
Podem enviar
propostes
al mail:
esplaimiv@gmail.com

Peixticipa
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Monis Nous
Ja sabem que us hem presentat a totes les monitores i monitors nous, però no per això
deixarem de donar-vos la tabarra amb aquesta secció.
Volem compartir amb vosaltres el resultat d’una dinàmica que vàrem fer els monitors
i monitores durant una de les nostres primeres tancades, concretament la tancada de
Nadal.

PECticipa

D’aquesta manera pretenem obrir-nos, una vegada més, i mostrar-vos alguna part del
MIV que potser no hi esteu acostumades a veure. Perquè el MIV no només són els
jocs i activitats de dissabte, va molt més enllà:
LA MONITORA IDEAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Elegancia per dir bé les coses
Saber empassar les crítiques i digerir-les bé.
Pulmons nets
Un gran cor
Colzes per posar esforç
Butxaca per posar-hi noves idees i portrar-les al esplai
No perdre pessigolles
Energia
Comunicativa amb els infants i amb les famílies
Enforntar-se a totes les pors
Ganes d’avançar
No tabú sexualitat
Mà per donar noves idees
Dit llarg per demanar torn a les assamblees
Escoltar noves idees
Tocar de peus a terra i amb les mans al cel
Pensar abans de dir les coses
Conciencia de sostenibilitat
Ser un bon colega
Responsabilitat durant totes i cadascuna de les activitats

Hola MIV’s!!! Com esteu?
Quan em van demanar que escrivís la meva vida sense el miv, he
recordat altres ex-monis que havien explicat que poden fer migdiada, que tenien la tarda lliure...però en el meu cas no ha estat
així!! Us haig de confessar que encara no he tingut un dissabte
sense esplai! Cada dissabte en comptes d’anar al carrer Montblanc, em dirigeixo a la Plaça Penedès, i allà ens retrobem amb
el grup d’Univers Penedès, un un grup de persones adultes amb
diversitat funcional, que en certa manera, també fem MIV! Així
que us confesso, que tot i que sóc molt i molt feliç compartint noves
vivències amb aquest gran esplai i col·lectiu, tinc ganes de poder
tenir un dissabte de fer migdiada i no fer res en tota la tarda...
Quan ets petit, i entres a l’espai, en el meu cas, quan tenia cinc
anys, no m’imaginava un dissabte sense anar al miv!! Era la gran
incògnita de pensar que faria un dissabte sense miv!, però et vas
fent gran, les activitats de dissabte canvien.. de cop arriba el moment d’entrar de monitor, i és tant molon, que la tasca ja la portes
ben endins i no vols deixar de fer-ho..
Del MIV, m’emporto mil aventures, molts amics, records i vincles
d’infància, campaments, jocs.. i com a monitora, moments de disbauxa, moments de reunions... en general records d’una família i
una local/casa la qual encara sento molt d’afecte, quan passo per
davant... i això és el més bonic!!
La vida són moments i etapes, i
el més important és viure aquest
instant en molta emoció i felicitat,
per tenir després un bon record,
com és el MIV!!
Una forta abraçada MIV’s!!!!!!
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ERREKALEOR: RESISTÈNCIA I DIGNITAT.
Potser algunes de vosaltres, durant aquestes últimes setmanes heu sentit a
parlar d'Errekaleor: el passat 3 de juny hi va haver una manifestació, i en
coneixerem les causes i també la seva història. Errekaleor (rierol sec en euskera)
és un barri ubicat a la ciutat de Vitòria-Gasteiz (País Vasc). Es tracta del barri
okupa més gran d'Espanya. És un projecte comunitari en construcció i procés de
consolidació, i això sembla ser que algunes persones relacionades amb el PNB
(Partit Nacionalista Basc) volen intentar evitar.
Des de les primeres okupacions per part de joves universitaris el setembre del
2013, el projecte d'Errekaleor ha crescut i s'ha consolidat, però no ha aconseguit
desempallegar-se de l'amenaça de desallotjament i enderroc.
Però quina és la seva història, i perquè el volen desallotjar? El barri d'Errekaleor
són les cendres del somni El Mundo Mejor: a principis dels anys 60, la capital de
província d'Àlaba va rebre milers de persones per oferir mà d'obra a la indústria
pesada que es va instal·lar a la ciutat. Per ubicar aquestes famílies es va construir
un barri que havia d'estar destinat per les classes obreres, i que disposes de
zones verdes, parc infantil, escola...
Durant les dues dècades següents, bona part del veïnat es va anar traslladant a
zones més cèntriques de la ciutat, fet que va provocar el progressiu
abandonament del barri, i això va causar l'engegada d'un procés d'especulació
urbanística a mans del Partit Popular: enderrocar els edificis i fer-hi noves
promocions d'habitatge. Llavors és quan neix la plataforma de veïnes afectades i
en contra de l'enderroc. Comencen a okupar el barri i a això s'hi suma que l'any
2010 el govern es veu obligat a aturar el projecte a causa de la crisi econòmica.
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El 3 de setembre del 2013, una desena d'estudiants universitaris reben les claus
d'un bloc i a partir d'aquí Errekaleor no tornarà a ser mai més el mateix.
Actualment, més de 150 persones s'han sumat al projecte i s'han traslladat la
seva residència estable al barri. Han rehabilitat un cinema, l'església s'ha
convertit en una casa de joves on fan actes i assemblees, han creat un estudi de
gravació i de ràdio, biblioteca, impremta, una gran horta, galliner...
Llavors què ha passat? Durant les
darreres setmanes, el conflicte
amb el PNB ha pujat de to: va
aparèixer al barri un grup molt
nombrós de la policia basca amb
l'ordre de tallar la llum de tot el
barri. Durant l'acció es va donar
violència contra les veïnes que es
va intentar manifestar en contra.
Arran d'això, les veïnes d'Errekaleor no s'han quedat de braços creuats: han
accelerat la instal·lació de plaques solars i han adquirit algun generador per
donar llum als nuclis familiars que més ho necessiten.
La filosofia del projecte és seguir millorant el barri amb les seves pròpies mans,
sense demanar permís ni diners a les institucions. Per això des de l'esplai MIV
volem donar tot el suport a les veïnes d'Errakaleor, ja que creiem profundament
en el seu projecte, que era una utopia que van aconseguir fer possible, basada
en l'autogestió, el suport mutu, la sobirania alimentària i energètica.
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Persona Grega

On ets? A Grècia, a un restaurant
Què fas? Sopar mussaca
Mar o muntanya? Les muntanyes, el turó
de l’Olimp.
Carmanyola o entrepà? Entrepà, però
bueno carmanyola també està bé, si la fa
el papa o la mama
Colònies o campaments? Campaments
sens dubte
Un heroi de ficció: Dionís
Un somni: Sortir de la caverna i admirar
el món de les idees
Completa la frase: a cada porc... li arriba
el seu Dionís
Manguitos o flotador? Bombolleta.
Una pel·lícula: 300
Una cançó: L’himne de Grècia.
Unes vacances? A Sudamèrica per
canviar d’aires.
Cola Cao o Nesquik? Nesquik.
Gep o Escoltes? Els Falcons, que són
els grecs.
Dolç o salat? Salat
Carn o peix? Verdura
Un color: Blau i blanc
Una paraula: Espatuflant
Un joc: Qualsevol de les Olimpiades, el
bàsquet!
Una afició: Pensar mentre camino, és a
dir filosofar
Si et poguessis canviar el nom, quin et
posaries? Dimitri
Un número: 7
Un llibre: El juego de Ender.
Estàs preparat pel Gran Sopar?
Òbviament, però em falta la disfressa.

14

Persona hippie

On ets? A la muntanyeta.
Què fas? Medito a sobre d’un slackline.
Mar o muntanya? Muntanya.
Carmanyola o entrepà? Entrepà de tofu.
Colònies o campaments? Campaments,
hi ha més contacte amb la natura.
Un heroi de ficció: El Neil de la sèrie
Joves.
Un somni: La Pau a l’Univers.
Completa la frase: a cada porc... li arriba
la seva pau interior.
Manguitos o flotador? Canyes de
bambú.
Una pel·lícula: La belle verte
Una cançó: Alguna de The Beatles.
Unes vacances? A l’Amazones.
Cola Cao o Nesquik? Cacao en pols
acabat d’extreure de la vaina... Sí, es diu
vaina.
Gep o Escoltes? Esplac. No, no, Esplac
no, no sé... MIV
Dolç o salat? Dolç, perquè a mi m’agrada
més el salat
Carn o peix? Sóc vegà
Un color: Verd, de la naturalesa
Una paraula: Amor
Un joc: L’abraçaarbres.
Una afició: Jugar a l’abraçaarbres.
Si et poguessis canviar el nom, quin et
posaries? Pau Amorosón Rodríguez
Un número: Infinit
Un llibre: Jo què sé... busca llibres
hippies. El arte de la paz – Morihei
Ueshiba.
Estàs preparat pel Gran Sopar? Sí, i
espero que no haguem de competir, pau i
amor!

Persona Prehistòrica

On ets? No ho sé, m’he separat de la
meva tribu i estic entre edificis molt alts.
Crec que he viatjat en el temps.
Què fas? Torno de la platja, vam arribar
amb vaixell i miro com tornar a casa.
Mar o muntanya? Mar, que és d’on vinc.
Carmanyola o entrepà? No ho sé, no
s’havien inventat les carmanyoles!
Colònies o campaments? Campaments!
Colònies! Us penseu que estem a l’Edat
Moderna o què?
Un heroi de ficció: El que va descobrir el
foc, bé, segur que era una paia.
Un somni: Que s’inventin els cotxes,
arrossegar els peus em ratlla, tinc durícies!
Completa la frase: a cada porc... me’l
menjo jo, que he passat molta gana.
Manguitos o flotador? Tampoc hi eren,
prefereixo anar nadant sobre una oca.
Una pel·lícula: Les ombres projectades a
la paret.
Una cançó: Qualsevol d’Alaska.
Unes vacances? A qualsevol lloc, perquè
els exàmens de la prehistòria m’estan
tocant la fibra. A Menorca en bicicleta.
Cola Cao o Nesquik? Nesquik.
Gep o Escoltes? Els Escoltes, són així com
més prehistòrics, ensenyen supervivència
Dolç o salat? Salat, salat.
Carn o peix? Peix, perquè vinc del mar.
Un color: Granate, així... color terra.
Una paraula: És molt difícil, perquè tot
just n’estem trobant de noves. Farigola és
una paraula que em fa gràcia.
Un joc: Cards against humanity.
Una afició: M’agrada molt teixir i cosir, i
disfressar-me, m’agrada molt.
Si et poguessis canviar el nom, quin et
posaries? Vilma, m’agrada molt, o sinó,
un nom sense gènere.
Un número: 14, qualsevol parell, però 14.
Un llibre: La vida al davant.
Estàs preparada pel Gran Sopar? Ui sí!
Encara no tinc la disfressa, però sí!

Persona Índia

On ets? Al camp
Què fas? Recullo troncs i cuso teles per a
construir una cabana
Mar o muntanya? Muntanya
Carmanyola o entrepà? Bisó acabat de
caçar, a la barbacoa
Colònies o campaments? Campaments
Un heroi de ficció: La Rebecca Rolfe
(Pocahontas)
Un somni: Fer fora els colonitzadors, NO
ALS COWBOYS!!!!
Completa la frase: a cada porc... la seva
poma
Manguitos o flotador? No en necessito
cap, els meus avantpassats ja em van
ensenyar a nadar
Una pel·lícula: Spirit
Una cançó: Apache de Huecco
Unes vacances? Ir a la cascada donde se
juntan el río espiritual y el río de la vida
Cola Cao o Nesquik? Te
Gep o Escoltes? Qualsevol menys els
Boy Scouts
Dolç o salat? Salat
Carn o peix? Mentre provingui de la
natura i sigui fresc, m’és igual
Un color: El roig sang
Una paraula: Eaeaeaeaeaeaeee
lalalalalalalalallal
Un joc: La dansa del indio y la flecha
Una afició: Sortir amb el meu cavall, el
meu arc i les meves fletxes, m’encanta
explorar
Si et poguessis canviar el nom, quin et
posaries? Dakota
Un número: Lalalalalalallalalalalaaaaa (3)
Un llibre: Teo visita a los indios o La tribu
de la tierra
Estàs preparada pel Gran Sopar?
Espera que m’ho penso. Sí, sempre i
quant pugui fer senyals de fum.
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Ara que arriba l’estiu i tindreu mooolt (o com a mínim més que durant el curs) de
temps lliure segur que us anirà d’allò més bé la llista de recomanacions que us
deixem:
El buit de l’Anna Llenas
La Júlia té un gran forat i no li agrada gens. Per això, tracta d’omplir-lo i tapar-lo
de moltes maneres diferents per tal que desaparegui. Ho aconseguirà?
La vida és plena de trobades. I també
de pèrdues. De vegades aquestes
pèrdues són insignificants, com perdre
un llapis o un paper. Però n’hi ha
d’altres que poden ser importants, com
perdre un projecte, la salut o una
persona estimada. El buit és un llibre
que ens parla de la resiliència, o la
capacitat
de
sobreposar-se
a
l’adversitat i trobar-hi un sentit.
Aventuras y desaventuras de alimentos que
cambiaron el mundo de Teresa Benéitez
Sabíeu que la beguda de xocolata que es prenien
els asteques era picant? I que el tomàquet es
considerava verinós?
Aventuras y desventuras de los alimentos que
cambiaron el mundo és un viatge pel món a través
dels aliments, com el blat, l’arròs, el pebre o el
cacau, entre d’altres. Aquests ingredients bàsics
tenen una llarga història, desconeguda per molts de
nosaltres, que està plena d’aventures, casualitats,
encerts i també infortunis.
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La rateta que escombrava l’escaleta de Belén Gaudes i Pablo Macías
Vet aquí dues vegades una rateta que
escombrava l’escaleta. Una rateta que, aquest
cop, no serà presumida i tindrà molt clar amb qui
vol compartir la seva vida.
És una nova versió on apareix una rateta
apoderada i trenca amb el conte típic i la història
que ja cansa de la rateta que espera l’animaló
que la complementi. Aquest cop la història
canvia!!

La vida al davant de Romain Gary
I per les joves de l’esplai un recomanem la vida al
davant! La vida al davant és la tendra història dels
marginats explicada a través dels ulls de Momo, un
nen àrab que viu a la pensió de la senyora Rosa, una
vella exprostituta jueva, supervivent d'Auschwitz, que
acull fills esgarriats en un suburbi de París. Romain
Gary ens descriu un sòrdid mosaic humà -jueus i
àrabs, africans, transvestits i prostitutes dels barris
baixos- on Momo fa el seu aprenentatge vital. Amb el
seu registre adolescent denuncia el racisme i el
materialisme i fa una reflexió sobre la vellesa, la
soledat, l'eutanàsia.
La vida al davant, que va guanyar el premi Goncourt,
sorprèn per la seva actualitat, plena d'ironia,
ingenuïtat i amor. Un cant a favor de la solidaritat
entre els oblidats.
Esperem que tingueu un bon estiu farcit de lectura!
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Benvingudes al Concurs de la Sire!
L’última monitora que sortirà aquest curs és aquesta preciositat que teniu
aquí baix: és l’última, perquè també és la més petita de tot el grup de
monis! Però ens l’estimem moltíssim! Qui creieu que pot ser?

Quan tingueu una idea de qui pot ser, envieu un correu a:
mivesquitx@gmail.comamb:
- 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:32pt MIV4:
0pt MIV5:
0pt MIV6:5
 pt
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Entusiasme Sospitòs
De Carles Capdevila (1965-2017)

Som en un país abstencionista i desencantat, on se suposa que els joves han d’estar
desmotivats. Que alguns d’ells es dediquin a educar la nostra canalla de franc i amb tant
d’entusiasme és molt sospitós.
Són uns éssers estranys d’entre 18 i 25 anys que es fan dir monitors d’esplai, o caps
d’agrupaments. Els reconeixereu perquè pringuen totes les tardes de dissabte als caus
muntant gimcanes, perden els caps de setmana fent excursions i malgasten la Setmana
Santa sencera i quinze dies de juliol anant de campaments. I tot sense cobrar res i amb
una passió que no pot ser bona per a la salut.
La broma fa dècades que dura, i no són quatre sonats, es tracta d’uns quants milers.
S’ha procurat fer burla d’ells com a xirucaires idiotitzats, se’ls ha fet saber que s’han acabat les utopies i que la gràcia d’avui dia és ser famós, però ells insisteixen que no. Són especialment pesadets amb la idea d’anar a la muntanya i educar en el lleure, assumeixen
responsabilitats i ens donen lliçons als pares sobre coses tan antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se’ls veu feliços, i -el que és pitjor- a la canalla que
cuiden, també. Això els fa poc integrables a la societat, perquè el que es porta és no fotre
res i fer cara d’estressat, i no pas passar-te el dia organitzant coses amb un somriure.
L’administració els dóna l’esquena i els nega el dret a fer servir les escoles públiques
(perfectament desaprofitades els dissabtes) per intentar que s’ofeguin en petits locals
d’entitats que sovint són literalment uns caus, però ni així pleguen. Els mitjans de comunicació tenim a punt el protocol del linxament mediàtic i exigència de responsabilitats a la
mínima que algun grup es perd al bosc, però ells allà, valents.
Les tècniques de captació de nous membres són terriblement sofisticades. Per culpa
d’un mètode estranyíssim anomenat seguir l’exemple (oi que sona carca?), molts nens
d’esplai s’acaben assemblant als seus monitors, i volen ser castellers, diables o voluntaris d’oenagés. I com que el moviment es renova, costa etiquetar-los de gent poc moderna, perquè viuen al dia i s’adapten als nous temps.
Si almenys tant d’esforç fos al servei d’una secta destructiva, s’entendria, i algun actor de
Hollywood els donaria suport. Però no, no són cap secta i la seva voluntat és totalment
constructiva (ai, uix, quin concepte més passat de moda). Són tota una anomalia en els
ambients derrotistes i les societats decadents. Algú els hauria d’aturar abans que se’ls
acudeixi canviar el món de veritat.
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MIVHORÒSCOP
MIVHORÒSCOP...Juny
Capricorn: ( 23 de desembre al 21 de gener) aquests dies hauràs de prendre
algunes decisions que poden influir positivament el teu estiu. No tinguis
pressa per fer-ho tot ara, el millor que pots fer és planificar-te. Un amic
et dirà una cosa que no esperaves gens. Número de la sort: 2.
(23 de juliol al 22 d’agost) aquesta setmana et toca gaudir però en
Lleó: 
soledat, valoraràs el temps que tens per estar amb tu mateix i prendràs
una decisió que influirà positivament en el teu futur. Les relacions
amoroses i d'amistat es veuen reforçades el dia 13.
Cranc: (del 21 de juny al 22 de juliol) estaràs una mica dispers i voldràs
anar molt al teu aire. Tens molt bona sort amb els estudis i tot anirà bé,
no pateixis. Hi ha una persona que estimes que et donarà una gran alegria.
Número de la sort: 8.
Àries: (21 de març al 20 d’abril) no t'atabalis gaire amb els problemes dels
altres i intenta gaudir una mica més del que tens, ets molt afortunat.
Aquesta setmana aprendràs una lliçó sobre l'amor: segueix el que et diu el
cor i no tinguis por de fer el ridícul. Dia de la sort: 15.
Balança: (22 de setembre al 22 d’octubre) hi ha una persona de la teva
vida que et sorprendrà positivament i el veuràs amb uns altres ulls, tindràs
els sentiments a flor de pell. Tens moments en els que encara ets una
mica infantil, que no et faci vergonya! Tots portem un infant a dins! Color
de la sort: morat.
Peixos: (22 de febrer al 20 de març) aquesta setmana la teva situació
sentimental sembla que arriba a la calma, no t'has de preocupar per res.
Intenta començar un projecte nou perquè els Peixos tenen sort aquesta
setmana, especialment els dies 14 i 16.
Taure
: (21 d’abril al 20 de maig) sembla que la sort està de part teva i
aquesta setmana tindràs moltes ganes de fer coses, no et precipitis amb
20algunes decisions i tingues paciència amb un amic que està molt afectat
amb els seus sentiments. Els Taure se senten atrets aquesta setmana

Peixos: (22 de febrer al 20 de març) aquesta setmana la teva situació
sentimental sembla que arriba a la calma, no t'has de preocupar per res.
Intenta començar un projecte nou perquè els Peixos tenen sort aquesta
setmana, especialment els dies 14 i 16.
Taure
: (21 d’abril al 20 de maig) sembla que la sort està de part teva i
aquesta setmana tindràs moltes ganes de fer coses, no et precipitis amb
algunes decisions i tingues paciència amb un amic que està molt afectat
amb els seus sentiments. Els Taure se senten atrets aquesta setmana
pels Verge.
Bessons: (del 21 de maig al 21 de juny) ets bona persona però això no sempre
juga a favor teu, no et deixis enganyar per un fals amic perquè vol
posar-te en contra d'altres persones. És una bona setmana per reprendre
el contacte amb una persona especial, les converses de nit donen els seus
fruits. Color de la sort: groc.
Verge: (23 d’agost al 21 de setembre) no esperis una gran revolució de la
teva vida però si petits canvis que a poc a poc et convertiran en una
persona molt més madura. Deixa enrere aquells que no segueixen el teu
ritme, és el teu moment de gaudir i créixer. Dia de la sort: 16.
Aquari: (22 de gener al 21 de febrer) tens sort amb l'amistat però has de
vigilar amb les coses que dius perquè sembla que pots ficar-te en un bon
embolic. Hi ha una persona a la teva família que intenta obrir-se a tu,
intenta entendre la seva posició. Dies de la sort: 13 i 18.
Escorpí: (23 d’octubre al 20 de novembre) has de controlar els teus impulsos
perquè a vegades la gent el jutja simplement perquè aparentes ser una
persona diferent, demostra que ets molt més que això. No t'amoïnis per
l'amor, ara mateix no t'ha de preocupar. Color de la sort: blau clar.
Sagitari: (22 de novembre al 22 de desembre) a finals d'aquesta setmana
tindràs una sorpresa molt agradable, t'esperen coses noves i prendràs
bones decisions. L'amor entre parelles Sagitari es reforça tot i que
l'amistat tontrolla una mica. Cuida la teva pell. Dia de la sort: 13.
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Saps trobar les 6 diferències d'aquesta foto de MIV5?
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Benvinguts i benvingudes a l’última secció, de l’últim Esquitx, de l’últim dia de curs!
Però no, no ploreu si us plau, l’any que bé n’hi haurà més i millor.
Com us ho heu passat avui a la platja? S’heu tragat molta aigua o ja sou uns nedadors
professionals? Miv5 ja s’heu cansat de la platja o encara no?
Ens han arribat veus que tots i totes ja esteu molt preparats/des per aquest estiu! I és
que nosaltres no som les úniques que tenim ganes d’anar de vacances amb tots i totes
vosaltres!
Començarem per ordre, i és que sabem que en els més petits hi ha tres bàndols ben
definits: el bàndol que està decidit a anar de colònies i passar una setmana d’allò més
entretinguda, el bàndol que està decidit a no venir perquè no vol i punt (no tenen excuses, perquè saben que són molt divertides, però... són infants rebeldes sin causa), i
el bàndol que està encara rumiant si és una bona idea anar-hi o no. Als dos últims bàndols us animem a venir, serà una setmana que es passarà VOLANT de lo bé que us ho
passareu! I us direm un bon motiu per venir (a part de les activitats, el centre d’interès,
el bivac, la piscina, ETC): mai se’n penedireu! Sabem que cap dels infants més grans,
joves i monitors us dirà que no vingueu, perquè si d’alguna cosa se’n penedeixen és
de no haver anat de colònies (almenys la persona que escriu això)!
Per altre banda, els grups grans també es moren de ganes de que siguin vacances, i
potser més que els petits... Ells si que hi volen anar tots, sinó.. ben bojos esteu! Tot i
això, no sabem qui en té més ganes:
Miv4 que passarà els seus PRIMERS campaments a un excel•lent terreny al costat
del Pedraforca! Ja esteu preparades per dormir en tendes de campanya totes les nits?
Miv5 que viurà una experiència increïble i que sempre recordaran a Menorca, creuant
tota la illa amb bicicleta (ja podeu anar ben preparades! amb crema solar dic...).
O Miv6, els més veterans de tots en campaments que després de passar mesos preparant-ho i amb més ganes que mai, passaran els dies als Pirineus catalans (i andorrans)!
Si, sabem que no són mivxafarderies, però no n’hi ha, ja no sabíem d’on treure’n!
Perdoneu-nos.... Però, us desitgem un BON ESTIU I FELIÇ... FELIÇ ESTIU!
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