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Ja tornem a ser aquí! L’equip de monitores, infants i famílies del MIV 
tornem a estar juntes, després d’aquesta pausa de l’estiu, per encarar un 
nou curs. Amb tan sols un canvi dins l’equip de monitores (a veure si 
l’endevineu), nosaltres tenim les piles més que carregades, i vosaltres? 

Això sí, us hem de confessar que últimament les monitores del MIV no 
hem parat. Molt probablement ja sabreu de què us estem parlant no? No 
ens podíem quedar amb els braços plegats. 

El passat 1 d’octubre es va celebrar a Catalunya el referèndum 
d’autodeterminació que havia estat prohibit per part del Tribunal 
Constitucional. Per sort, a Vilafranca no vam tenir aldarulls, però com molt 
bé sabreu a moltes parts de Catalunya, membres de la Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional van carregar indiscriminadament contra la població que 
estava anant a votar. Van colpejar a gent de totes les edats i de totes les 
ideologies. 

Des del MIV, sempre ens hem posicionat a favor de la sobirania dels 
pobles i, per tant, ens fa molt feliços veure com moltes de vosaltres i les 
vostres famílies, diumenge passat estàveu despertes ben d’hora per anar 
a defensar els col·legis electorals. Autogestió del poble per defensar la 
democràcia.  

Ara bé, ens posa extremadament tristes veure com la resposta a la 
democràcia no és més que odi i violència. Ens esperen unes setmanes 
mogudes i, per tant, només podem dir-vos que les monitores del MIV 
seguirem com fins ara a peu de canó. 

Ens veiem als carrers! 
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  Comença el MIV, però 
aquest any no és un any 

qualsevol no... el MIV fa 45 
anys! 

Estigueu molt antentes perquè s’aproximen 
molts actes i moltes activitats per celebrar-ho 

amb tothom! 

El primer gran acte és... 
el dia 5 de novembre! 

Guardeu-vos la data! 
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 peixos petits, però 
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Encara som

 MIV3? Ja no som
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Encara som
 MIV3? Ja no som
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Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa

La JUMPA torna a engegar un nou curs ! ! Som les famílies que col·laboram 
amb el projecte del MIV aportant el nostre granet de sorra: idees, consells, etc. 
En fi, el nostre punt de vista! L’esplai és de totes i entre totes l’hem de construir 
🎉🎉 ! 
Enguany tornarem a fer unes 

🗣🗣  JORNADES COMPARTIM CONEIXEMENTS 🗣🗣  
seran el 2 de desembre d’enguany i en motiu del 45è aniversari del MIV seran 
obertes a tothom i a totes les entitats de Vilafranca. 
Si voleu aportar el vostre granet de sorra amb un taller o xerrada només ens ho 
heu de fer arribar a: 

compartimconeixements2017@gmail.com

I, ja com és habitual, fem una crida a totes aquelles famílies noves i no tant noves 
que vulgueu sumar-vos al nostre carro, fomar part de la JUMPA $ , 
col·laborant una micarrona més al MIV. Feu-nos-ho saber a: 

jumpamiv@gmail.com

I per aquells i aquelles que no hi vulgueu destinar tant de temps podreu deixar els 
vostres consells i idees (i tot el que se’us passi pel cap) a una BÚSTIA 📮📮 que 
posarem en breus a l’entrada del MIV i que els monitors/es i JUMPA anirem 
revisant periòdicament!
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Avui, l’exmonitor que ens parla de la seva vida sense el MIV és el 
Guillem Villarroya:

“Recordo l’època en la que vaig decidir deixar el Miv. Amb certa 
nostàlgia, peró no per aquell moment concret, sinò per totes les 
vivències que em venen al cap recordant totes les estones que 
vaig passar allà. De com vaig crèixer, de com em van ajudar a 
crèixer, de com vaig intentar acompanyar als altres mentre crei-
xien. De com, quasi sense adonarme’n, les estones que allà 
passava, es convertien en una de les pàgines més importants al 
meu llibre de valors. I tantes altres situacions i sentiments. I ara, 
em pregunteu com es la vida desprès del miv. Doncs no se ben 
bé que respondre-us. Inicialment, i despres de tants anys amb 
els dissabtes ocupats, amb totes les reunions que tenia, i tot el 
temps que hi invertia, em vaig sentir una mica alliberat, i alhora 
trist, peró sobretot sent conscient que la tasca que havia dut a 
terme havia donat els seus fruits, i que el relleu estava en bones 
mans. També us he de dir, que mai he sentit que deixès el Miv. 
El miv es part de mi, vaig participar en el seu projecte, i va ser la 
meva formació com a persona. Per tant, només em queda dirvos 
que no se que ès la vida sense el Miv.”

Guillem Villarroya Garcia
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45è
Com 

molt bé sabeu aquest any el MIV fa 45 anys i ho hem de celebrar! 

A banda de fer actes puntuals, un dels quals ja us anunciarem aquí, 
en aquesta secció anirem recordant alguns moments pels quals ha 
passat el MIV al llarg d’aquests 45 anys. 

Per fer-ho, però, necessitem la vostra ajuda! Així que us demanem 
que totes aquelles persones que vulgueu podeu enviar-nos les 
vostres anècdotes, fotografies, qualsevol cosa que vulgueu publicar 
en aquesta secció a: mivesquitx@gmail.com. 

No només va dirigit a aquelles persones que encara seguiu 
vinculades al MIV, sinó també totes aquelles que, pel que sigui, ja 
ha perdut el contacte amb l’esplai. Tothom qui vulgui ens pot enviar 
allò que vulgui compartir sobre els seus anys al MIV. 

Ara sí, aprofitem el moment per compartir el primer acte que farem 
per celebrar el 45è aniversari i presentar la resta d’actes de la resta 
de curs. 

GUARDEU-VOS EL DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE DE 12.30H A 
16H, PERQUÈ FAREM UN VERMUT+DINAR PEL CENTRE 

DE VILAFRANCA ACOMPANYATS DE... 

SIDRAL BRASS BAND I 

LA CARA B 
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45è
I avui el record que compartirem és... 

Cançó del 30è aniversari del MIV 

Recordo avui tantes històries 

I somriures amagats 

En cada una d’aquelles hores 

Que jugant i creixent hem 
passat plegats 

Perseguint estels sota la nit 
serena 

Quan acampats estàvem dalt 
d’un cim 

Aixoplugats en una masia 

Mentre fora el vent esparcia 
algun plugim 

I així us canto aquesta 
història, com els que em 
van precedir, perquè 
quedi a la memòria, que 

el MIV, no va néixer 
ahir: 

Recordo avui tantes colònies 

Que plegats hem compartit 

I quan ja me les imagino 

Veig que vull seguir aquí 

Caminant per les muntanyes 

O coneixent altres amics, 

Corrent pel bosc i muntant 
cabanes 

Cercant amors entre rialles 

I així us canto aquesta 
història, com els que em 
van precedir, perquè 
quedi a la memòria, que 
el MIV no va néixer ahir. 
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CARLA MESTRE (INTENDENT DE COLÒNIES) 
 
Comencem! vale els hemm tambe els posaràs? 
On ets? Al Miv, de casualitat 
Què fas? Ara? Fent una entrevista haha 
A dalt o a baix? Si es un balcó prefereixo estar a dalt que a baix, però clar... depèn, 
bueno va a baix. 
Mar o muntanya? Muntanya 
Carmanyola o entrepà? Entrepà 
Colònies o campaments? No he anat mai de campaments, o sigui que diré colònies 
Un heroi de ficció: Phhh haha un heroi de ficció? Que m'agradi? Sóc bastant cateta amb 
aquests temes.. Ho estas posant tot? (Entrevistadora: siii) Les espies de veritat!! 
Un somni: pues.. viure en una masia, i que tingui un hort... (segueix pensant) amb molts 
nens. 
Completa la frase: Pa' lo que me queda en el convento... pues no se... ha de rimar però? 
Mhh vale 
Pa' lo que me queda en el convento voy a hacer un invento. 
Manguitos o flotador? Manguitos, totalment, encara me'ls posaria ara. 
Una pel·lícula: La vida de Pi 
Un llibre: UN LLIBRE? ah... no em llegeixo mai llibres però n'hi ha que me'ls he acabat... 
però n'hi ha pocs. Com es diu aquell llibre rosa? En defensa d'afrodita, això. 
Una cançó: No one, de l'Alicia Keys (el Marc la canta molt bé de fons...). 
Unes vacances? M'agradaria anar a fer un safari per Kenya, però val masses diners. 
Cola Cao o Nesquik? Cap dels dos, bec llet blanca. 
Gep o Escoltes? No sé gaire el roll dels Escoltes, per tant diré el GEP, seria d'ignorant 
sinó. 
Carn o peix? Carn totalment, odio el peix. 
Dolç o Salat? Primer dolç i després salat, una barreja, barrejo el dolç i el salat. 
Una paraula: Sol, m'agrada que em toqui el sol 
Un joc: El Monopoly 
Una afició: Diré jugar a voley encara que ja no hi jugui, però m'agrada molt. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? Àlex, si. 
Per menjar i beure: Patates fregides amb ou ferrat i aigua. 
Com va ser la teva experiència com a intendent? Pues, molt guai però cansada a la 
vegada 
Tornaràs? Quan m'oblidi de les olles tornaré, no se quan trigaré però quan m'oblidi 
tornaré. 
Alguna cosa a comentar de la entrevista? La rima m'ha posat en un compromís. 
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MARC VALLS (INTENDENT DE COLÒNIES) 
 
On ets?Al Miv. 
Què fas? Quan? (Entrevistadora: Ara!) Ah, una entrevista. 
Mar o muntanya? Muntanya. 
A dalt o a baix? Baix. 
Carmanyola o entrepà? Carmanyola i entrepà... Posa el nom o es anònim? 
Colònies o campaments? Campaments. 
Un heroi de ficció: Com com? Un heroi de ficció? Com es deia aquell... ah.. (Carla de 
fons: ho escriu tot eh) Ah si? Bueno, pues Superman. 
Un somni: (posa cara estranya...) ser Moni del Miv haha! 
Completa la frase: pa' lo que me queda en el convento... haha... hahaa emm però això es 
per nens no? (Entrevistadora: Si, nens i famílies) ...Pues surto de festa! 
Manguitos o flotador? Manguitos. 
Una pel·lícula: (Pensa mentre aixeca les celles) tot ho apuntes? Les celles amunt també? 
(Entrevistadora: Sisi, i tant!) Intocable. 
Un llibre: La vida al davant. 
Una cançó: (Torna a aixecar les celles) ... la nvifhnvidjkvnf nfhjf nffjngf ifhrgf jgifrn nvfih. 
Aquesta pregunta ha estat censurada! 
Unes vacances? Furgoneta i a anar a parar on sigui. 
Gep o Escoltes? Miv. 
Carn o peix? Carn. 
Dolç o Salat? Dolç. 
Una paraula: Amor. 
Un joc: Qui es qui? 
Una afició: Futbol. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? (Pensa profundament...No ho fa 
gaire sovint) hahaha... Joan. 
Per menjar i beure: Macarrons i cervesa. 
Com va ser la teva experiència com a intendent? Una experiencia molt recomanable. 
Tornaràs? Sii. 
Alguna cosa a dir sobre l'entrevista? Nono, aquí s'ha acabat. 
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25a Mostra Internacional de Films de 
Dones 
La 25a mostra de films de dones arriba a la sala Zazie, 
al cinema El Casal.  Aquest any la mostra se centra  en 
les contribucions que han fet alguns films en reactivar i 

renovar debats contemporanis sobre estètica, política, colonialisme i identitats 
sexuals i de gènere en clau feminista.  
La mostra té la voluntat de fer visible l'invisible o, millor dit, de posar llum en allò 
que normalment està en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó 
també pel to, per la forma, per la idiosincràsia d'unes propostes que, en general, 
es construeixen des del risc. 
Trobareu la programació i més informació a: http://www.mostrafilmsdones.cat/ 
 

Inici del seminari d'economia crítica (reflexionant 
sobre les alternatives al capitalisme) 
Torna a començar el seminari d’economia crítica que fan al Casal Popular, 
alguns dels temes que es tractaran seran els següents:  
 
- Conceptes, criteris i fonaments. Utòpics clàssics. 
- Algunes propostes d’experiències històriques i normatives. 
- Socialisme del segle XXI i model auto-centrat. 
- Municipalisme. 
- Enfocaments sobre la producció. 
- Repensant l’aquí i l’ara 
 
Trobareu més informació a l’enllaç: https://casalpopular.cat/cicletaller/economia-
critica 
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 "La transsexualitat avui dia" 
A càrrec de Marta Àvila Rodríguez, membre de l’entitat Violeta Alt Penedès. 

Xerrada informativa sobre el concepte i els problemes que aquestes persones 
han d’afrontar en l'actualitat, amb l’objectiu de donar-los visibilitat, aconseguir que 
la transsexualitat no sigui considerada una patologia i que puguin aconseguir una 
integració social plena. 

Aquest acte es farà el dia 23 d’octubre a les 7 de la tarda a la biblioteca Torras i 
Bages 
 
 
Estimada Ijeawele: Manifest 
feminista en quinze consells, 
Chimamanda Ngozi Adichie 
Aquest llibre és una carta escrita per la 
coneguda feminista africana Chimananda 
Ngozie Adichie dedicada a una amiga que li 
demana com fer créixer a la seva filla que està 
a punt de néixer com a feminista. Amb la 
intenció d’arribar al gran públic i fugint de 
l’acadèmia explica amb 15 suggerències com 
creu que s’hauria d’educar en el feminisme.  
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  Comença el MIV, però 
aquest any no és un any 

qualsevol no... el MIV fa 45 
anys! 

Estigueu molt antentes perquè s’aproximen 
molts actes i moltes activitats per celebrar-ho 

amb tothom! 

El primer gran acte és... 
el dia 5 de novembre! 

Guardeu-vos la data! 
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Hola a tots i a totes! 

Després d'aquest estiu tant llarg, torna el MIV, i com cada any, torna a ser aquí l'esperat 
concurs de la Sire, el concurs preferit del MIV! (també és l’únic, s’ha de dir)  

Pels qui no ho sabeu, el concurs de la Sire té unes normes molt simples: per grups de MIV 
heu d'endevinar qui de tots els nous monitors/es és el de la foto que apareix! 

Quan hagueu endevinat a qui pertany la foto... envieu un correu a mivesquitx@gmail.com, 
amb  
– El vostre nom  
– El grup de MIV  
– La resposta  

Les respostes es puntuaràn de la següent manera:  
– Resposta correcta: 5 punts  
– Resposta incorrecta: 1 punt  

Vet aquí la primera foto del curs! Aquest cop, com és la primera del curs, val el doble! 
Quines creieu que son aquestes monstres?:  
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Com ja ha arribat la tardor, us poseu 
un repte, trobar les següents 
paraules:   

bolet-castanya-pluja-caragol-fulla 

 

 

 

 

Coloretja al senyor MIV! 
Coloreja el MIV!
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Coloretja al senyor MIV! 

Benvolgudes a la nova edició del Mivxafarderies... Les més xafarderes 
del miv estem molt emocionades per començar el curs d'una vegada i 
conèixer tots els secrets més amagats del nostre esplai. Però no us 
penseu que durant aquest estiu ens hem rascat la panxa! Us hem estat 
espiant mentre estàveu de colònies i campaments! 
 
Durant les colònies vam rebre dues visites inesperades destinades cap a 
dues de les monitores del miv. Un monitor del miv de joves, que està amb 
una monitora de colònies i que a més és Eg's, es va presentar a mitges 
colònies, només per veure-la! I un pretendent d'una altra monitora, va fer 
servir l'excusa de que tenia un amic que vivia aprop de Vallgorguina per 
passar a dir hola. Estàvem ben entretingudes, entre això i que va visitar-
nos l'ambulància tres cops...  
A més a més, ha sorgit l'amor entre una intendent, la X. Que és la nova 
incorporació d'aquest any a l'equip, i l'A. Això de pujar al Pedraforca a fer 
jocs de nit per Miv4 dóna bons resultats!  
També vam descobrir que a Miv4 durant els campaments al Pedraforca 
va sorgir un triangle amorós entre els preadoles , i que l'afortunada que 
està al mig està una mica indecisa sobre a qui triar, i és que s'assemblen 
bastant... Ja m'enteneu!  
Els de ses illes van treure la seva vena més revolucionària, i van decidir 
foradar-se les orelles! Segur que a més d'un li va caure una bona bronca 
al arribar a casa... 
 
I finalment vam quedar bastant decebudes de saber que les joves de Miv6 
són una mica avorrides i es van comportar durant els campaments perquè 
tenien les parelles esperant-les a casa! 



MIV1

C/Montblanc núm. 20,
Vilafranca del Penedès 

93 890 13 63
esplaimiv@gmail.com

MIV2
Paula Sanahuja - 610 11 77 47
Xènia Saumell - 677 01 38 38
Sergi Téllez - 689 90 84 34
Júlia Robson - 722 49 20 80

-  miv.dos@gmail.com -

MIV3p

Maria Poch - 649 52 11 39
Anna Queraltó - 638 32 34 29
Martí Montaner - 644 44 14 80
Marta Vidal - 605 61 00 68

- miv1filade1@gmail.com -

Jana Jubert - 675 15 90 86
Adrià Nicolàs - 618 87 26 38
Pau Carbonell - 648 94 56 32
Paula Nef - 658 76 36 82
Martina Muñoz - 622 10 74 70

- miv3petit@gmail.com -

MIV3G
Sergi Buendia - 637 25 31 44
Judit Vinyals - 673 57 41 18
Martí Pérez - 665 24 44 06
Marc Pujol - 678 08 76 54
Arnau Amat - 673 69 96 02

-    miv2006.2007@gmail.com -

MIV4
Sergi Chaves - 633 13 09 56
Dani Regener - 606 11 23 54
Jana Medina - 671 24 37 09
Laia Navarro - 695 51 81 95
 

- miv2004.2005@gmail.com -

MIV5
Carla Montserrat - 673 19 50 72
Joana Pinyol Sans - 680 52 78 57
Roger Tutusaus - 660 69 16 83
Ariadna Suárez - 689 55 04 80

-  miv2002.2003@gmail.com -

MIV6
Adrià Arjona - 686 55 91 96
Laia Olivella - 617 38 29 60
Nil Soler - 673 19 06 58
Alba Caralt - 667 91 76 19

- miv2000.2001@gmail.com -

JUMPA

Qualsevol dubte, consell,
inquietud... ens la podeu fer arribar a:

jumpamiv@gmail.com

@esplaimiv
 

www.miv.cat


