Aquest diumenge a les 12.30...
Inici a la Pl. de l’Oli i fins la Pl. de la Verema

VERMUT MIVtrònic!

Esquitx núm. 233 · 04/11/2017

Aquesta setmana ens han informat que les subvencions de la Direcció
General de Joventut i de la Direcció d’Acció Cívica i Comunitària han
estat retingudes als comptes de la Generalitat per part del Ministeri
d’Hisenda.
Això suposa la no-arribada de la subvenció pertinent a Esplais Catalans (ESPLAC), federació de la qual el MIV en forma part. Per tant, la
situació financera de la nostra federació ha fet un canvi dràstic i s’han
hagut de prendre mesures per poder tancar econòmicament aquest
2017 i fer un canvi pressupostari pel pròxim 2018.
La subvenció que no sabem quan arribarà suposa més d’un 50%
dels ingressos de l’entitat, i ESPLAC no podrà distribuir res als
esplais com el nostre ni als Sectors Geogràfics del territori català.
Com a ens educatiu en el lleure de la Vila no volem que la nostra tasca
es vegi afectada per aquesta reducció d’ingressos que ens afecta com
a esplai i ja us assegurem que farem tot el pertinent per evitar que ens
afecti al nostre dia a dia, excursions, sortides, activitats... Ens adaptarem a tot el que sigui necessari i en farem ressò polític i mediàtic per
tal de fer saber a tothom el què està passant.
Aprofitem l’avinentesa per fer èmfasi en la tasca voluntària que fem
des dels esplais i agrupaments escoltes, sense ànim de lucre i
amb un sac de valors com la llibertat, respecte, autonomia... que
descarreguem als nostres infants dia rere dia.
Us mantindrem informats i informades de tot el que passi. Esperem
que aquests canvis acabin repercutint el mínim i que es resolgui la
situació com més aviat millor.
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.
Ara més que mai hem de donar valor a la nostra tasca, fer pinya i anar
alhora.
Assemblea de monitores de l’esplai MIV.
#resnoensatura #miv45
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Com ja sabeu, aquest any el MIV està d’aniversari! Ja en fem 45! Aquests
són alguns dels actes que volem compartir amb totes vosaltres:
El vermut de diumenge 5 de novembre començarà a les 12.30 a la plaça
de l’Oli amb una ruta acompanyada de la Sidral Brass Band pel centre
fins arribar a la Plaça de la Verema. Allà hi tocaran els DJ's High Fyah
Risk i La Cara B fins les 5 de la tarda.
El dissabte 2 de desembre hi ha organitzades les II Jornades
Compartim Coneixements, un espai on diverses entitats i persones de
Vilafranca oferiran, de manera oberta i gratuïta, tallers i formacions. Les
jornades estan obertes a tot Vilafranca! Per inscriure-s’hi es pot enviar un
correu a esplaimiv@gmail.com o al formulari d'inscripcions publicat a les
xarxes socials o a la pàgina web de l’esplai.
A més, al llarg del curs, també es farà un macrojoc de rol pel centre de
Vilafranca, una exposició fotogràfica de imatges històriques i un passi
del documental "La història dels esplais" dels quals ja s’anunciaran les
dates més endavant. Es tancarà l’aniversari amb un sopar popular amb
exmonitores i famílies i un concert la nit de revetlla de Sant Joan.
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EL PONXO TÉ MOLTES GANES
DE VIURE MIL AVENTURES...

I VOSALTRES MIV 1?

VOLIA DIR VOSTÈ... MIV2?
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Famílies

! Benvingudes mares i pares!

La JUMPA ja ha engegat el curs també i segurament que
després de les mini-reunions al pati del MIV tots i totes
coneixeu millor la tasca de l’entitat i com, com a pares i
mares de l’esplai, podem aportar el nostre granet de sorra
una mica més enllà.

Monis Nous
Per això us informem que la pròxima reunió de la JUMPA
serà:

📅📅 dilluns 6 de novembre
🕘🕘 a les 21.00h
🏡🏡 al MIV

📮📮
PECticipa
A més us recordem que a partir d’aquest dissabte
tindrem penjada la bústia de la participació
davant del MIV a l’inici i fi de cada dissabte. En
aquesta bústia hi podeu deixar qualsevol
comentari, queixa, idea, proposta… i els i les
monitores s’ho aniran mirant i comentant!

Aquest mes hem pogut parlar amb l’estimada exmonitora, la Sire! us
sona aquest nom?
Quan van acabar els últims campaments pensava que m’envairiaun buit
existencial, què feria a partir d’ara els dissabtes a la tarda? I no només els
dissabtes... i amb totes aquelles hores que impliquen ser monitora ? Però
no va ser així, el primer setembre que no era moni del Miv va ser un mes
de canvis: vaig començar la carrera, va morir el meu pare i vaig decidir
independitzar-me (de manera unilateral… us ho podeu creure? vaig passar desapercebuda per la la jutge Carmen Lamela... sort!). Així que entre
adaptar-me a la vida universitària, la tristesa d’un dol i la pila de noves responsabilitats que em venien a sobre, no vaig tenir temps de ser conscient de
que havia deixa’t el MIV. Al cap de poc vaig començar a treballar els caps de
setmana, on encara hi estic actualment, així que encara no sé que és això
de tenir els dissabtes lliures.
Tres anys després te n’adones que en el fons mai has deixat el MIV, sents
que és l’aniversari del 45è i no t’ho pots creure! Com vola el temps, si recordo com si fos ahir el 40è! Reunions eternes, preparatius, nervis pel dia D...
i com si res, apareix un grup de WhatsApp anomenat “Vetes powah”, on hi
són tots monitors i monitres amb els que vas passar els teus anys de MIV,
pensant en com participar en aquest nou aniversari. Mires enrere i te’n adones de tot el que has compartit aquestes persones, reunions eternes, treball,
emocions, aventures, punts de vista, festes, etc. I que a tots ens uneix un
vincle indeleble, que som del MIV, una espècia única. Per aquest motiu no
existeix la vida sense el MIV, forma part de nosaltres, com molt bé deia la
cançó del 40è,el MIV ens ha fet així.
Per acabar, vull dir que estic molt feliç de veure que vaig aportar al meu
granet de sorra a l’Esquitx, que malgrat ja fa 3 anys que vaig plegar com
a monitora, “El concurs de la Sire” segueix viu! Així que gràcies a tots els
redactors que han passat per l’Esquitx per mantenir-lo! I els miv’s animar-vos
a participar!

Vica el MIV i per molts anys!
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45è
Per enèssima vegada, us tornem a recordar que demà fem un vermut a la
Plaça de la Verema per començar els actes del nostre aniversari! Yuhu!
Quedem totes a les 12.30h davant la biblioteca per anar fins a la plaça
acompanyades de la Sidral Brass Band!
Recordeu que tindrem begudes i dinar a preus populars!
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45è
A més, a més, aquesta setmana hem rebut unes fotos precioses del Jordi
Sadurní que recordava quan ell anava al MIV de jove, a MIV6. Mireu que
boniques i llegiu el què ens n’explica! Moltes gràcies Jordi!

Us faig arribar unes fotos que
tinc per casa dels anys 80. Si no
m’equivoco corresponen al MIV
6 de l’època. Els monitors eren
la Laia Mestres, en Josep Maria
Ferrer (alies Fa) i en Salvador
Morató.
Aquestes dues corresponen
a les colònies d’aquell mateix
any (1985). Els que sortim a la
foto teniem entre 16 i 18 anys.
Ara en tenim 48 o 50… El camp
base era l’Alberg de La Molina.
En un prat davant de l’Alberg,
on hi havia un dòlmen, vam fer
aquesta pira falconera.
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Com bé heu pogut llegir a l’Editorial de l’Esquitx, la federació de la qual formem
part, Esplac, aquest any no rebrà 600.000€. Per què ha passat això? Doncs perquè
els comptes de la Generalitat de Catalunya han estat congelats i just els diners que
ens donaven sempre a nosaltres i a altres entitats, aquest any no ens els donaran
(per una explicació més extensa, podeu llegir l’editorial).
El cas és que Esplac ha de trobar altres maneres d’aconseguir diners, perquè els
esplais hem deixat de rebre els diners amb què fèiem les activitats al llarg del curs.
Per això, hem començat la campanya: Els

esplais més forts que mai!

I us preguntareu...i jo, en què puc ajudar?
Doncs a la pàgina següent teniu la resposta!
Gràcies a totes per les forces!
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Abans de començar amb
l’entrevista aprofitarem per
presentar la única monitora nova que hi ha al Miv
aquest any, es diu Xènia, té
19 anys i estudia educació
primària a Tarragona.
No us deixeu enganyar per
la seva aparent timidesa,
perquè està com una cabra!
On ets? A caseta
Què fas? Fins fa cinc minuts fent soufing, però ara que puc potser que
em posi a fer algo de la uni
A dalt o a baix? Mmh.. crec que és depèn del dia però a baix diria
Mar o muntanya? El mar m’agrada per passar-hi un dia de tant en
tant, però millor la muntanya
Carmanyola o entrepà? Carmanyola mil vegades, però com que
acostumo a anar una miqueta tard sempre, acaba sent entrepà
Colònies o campaments? Diria que campaments, encara que les
colònies són molt còmodes
Un heroi de ficció: El Hulk sempre l’he trobat molt graciós
Un somni: Vaig somiar que érem independents, va ser abans de que
ho fóssim però!!
Completa la frase: Pa’ lo que me queda en el convento...me cago
dentro
Manguitos o flotador? Tic trauma amb els manguitos, preferiblement
flotador

14

Una pel·lícula: Que em vingui al cap ara, una que vaig riure moltíssim
ja fa temps és la de “Intocable” molt bona
Un llibre: Últimament de temps per llegir poc, el que llegeixo més és
el diari jajaja Si n’hagués de dir un; El manuscrit del segon origen” és
un clàssic
Una cançó: Sirenas de taburete
Un viatge: Si hagués de marxar ara, potser aniria a Tailàndia o un
país d’aquests orientals a meditar
Cola Cao o Nesquik? Sens dubte Cola cao, els grumitos per davant
de tot
Gep o Escoltes? Això segur que és trampa, diré miv!
Carn o peix? No sabria dir-te, crec que depèn de com em llevi al matí
Dolç o Salat? Uii és difícil..però la xocolata acaba guanyant sempre,
així que diria dolç
Una paraula: Me sube la “bilirrubina”
Un joc: De joc de taula, per exemple... “Quien es quien?”
Una afició: Si n’he de dir una de sola, ballar sempre ha sigut la meva
Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? No m’ho he plantejat massa, la veritat és que m’agrada el meu nom, però la mama em
volia posar Laia i el papa Montserrat jajajajaja
Per menjar i beure: Per menjar macarrons sempre i per beure birra i
l’aigua que no falti
Com va ser la teva experiència com a intendent? Això és el que
t’ha fet voler ser monitora? La meva experiència d’intendent, la veritat és que va ser molt divertida, hi havia moments durs de vegades,
cansament, rentar moltes olles, estrès d’última hora, s’ha de dir que
sempre anàvem tard, però l’ambient dins la cuina era molt bo i sempre
trobàvem la manera de fer divertides les tasques, com per exemple “tir
al plat” els que hi eren ja saben de què parlo jajajajaj Però la veritat és
que tornaria a repetir sense pensar-m’ho..Crec que tots els intendents
compartim que ens vam sentir molt a gust entre els infants i monitores,
i potser sí que l’ambient aquest és una de les coses que em van fer
motivar més per entrar concretament al miv, ja que de monitora sí que
havia estat durant l’estiu al casal del meu poble i sí, puc dir que tot
aquest món m’encanta i pel que estic veient al miv cada dia més
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Mini most
El dia 12 a la una del migdia a Cal Bolet el Festival de curts Most s’apropa als
infants de la vila. Es farà una sessió de projeccions de curta durada plena
d'estímuls visuals i narratius per acostar el cinema al públic infantil. Una selecció
de curtmetratges plens d’estímuls visuals i narratius per als més menuts, amb la
col·laboració del Festival Filmets. En acabar la sessió es tastarà el most del
Celler Bonans.

Hora del conte: B.O.M
El proper dissabte 18 a les 12 del migdia a la biblioteca es farà l’hora del conte!
Aquest cop a càrrec de la Mon Mas que ens explicarà contes de por.
Contes de bruixes, ogres i monstres. Benvinguts al món monstruós de la mOn.
Sabeu que la por està sempre amagada perquè és molt espantadissa?
Un no s’ha d’espantar de tenir por, perquè en tenen fins i tot els més valents. Un
secret: qui canta, la por espanta.

Arrítmia de Rumba. Cia. Tico Taco Teca
Una manera divertida de descobrir les
possibilitats del ritme.
Quatre personatges molt peculiars
esperen un tren que mai acaben d'agafar.
Aquesta fatalitat els reté en una estació
on l’avorriment i el desencant esdevenen
són font de creativitat i descoberta
musical. En el seu univers, la música i
especialment la rumba constitueixen el
seu codi de comunicació.
El diumenge 19 a l’Auditori de Vilafranca
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Taller “Improvisacions mòbils”
Un taller de creació cinematogràfica on es planteja dotar d’eines d’anàlisi i
formació en alguns aspectes del llenguatge audiovisual per proveir de significats
les filmacions que es realitzin a partir de textos literaris.
Els participants poden escollir una poesia o bé partir d’un text seleccionat
prèviament i filmar un pla seqüència que traslladi a imatges allò que el text els
suggereix. Es contextualitzarà l’activitat amb una visualització de fragments i
lectura d’elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus usos i
potencialitats expressives.
Taller per joves de 12 a 18 anys. Es farà el dia 21 de 4 a 6 a la biblioteca Torras i
Bages.
Jornada 100 anys de la revolució russa
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HUOLA DE NOU MIVS!
Que encara esteu adormides per haver tornat a la rutina? Només hem rebut una participació de la passada edició
del concurs. Bé, suposo que se us haurà passat... per si de cas us recordem cop participar-hi:
Quan hagueu endevinat a qui pertany la foto, envieu un correu a mivesquitx@gmail.com, amb:
-El vostre nom
MIV1 MIV2 MIV3p MIV3g
MIV4 MIV5 MIV6
-El grup de MIV
0
0
0
10
punts
0
0
0
-La resposta
punts punts punts (grandes) punts punts punts
Les respostes es puntuaran de la següent manera:
-Resposta correcta: 5 punts
-Resposta incorrecta: 1 punt
Aquest mes us portem un cas d’un jove monitor que ja somreia de petit inclús quan ficava la cara entre farina o
alguna pols blanca. Se’l veu feliç i vosaltres també ho podeu ser si descobriu de qui es tracta.
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El Sudoku és un joc japonès que
es basa en omplir tots els forats amb
números però el número que posem
no pot estar ni en el rectangle, ni en
la columna ni en la fila, per tant
haurem de pensar totes les
combinacions possibles. Comencem
amb un fàcilet.
Sort!

QUÈ NO CONEIXEU EL
MARRAMEU!? Doncs
heu d’aprendre-us la
seva cançó i cantar-li a
les vostres monitores
que ens encanta <3
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i
xafarderes
de
l’esplai!
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a
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Vermut
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d’aquest
proper
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de
setmana.
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 e
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i
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diverses
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Doncs
bé,
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va
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 omed
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de
veïns
de
les
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però
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al
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desapareixienlesc
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Hem
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cap
als
bessons
que
van
venird
 ec
ampaments.
Les
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I
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que
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han
de
ser
monitors!
Agafeu-vos
fort…
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MIV1

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

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 -

- miv1filade1@gmail.com -

MIV3p

MIV3G

MIV4

MIV5

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 -

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 -

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 -

@esplaimiv

www.miv.cat

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 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 -

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

jumpamiv@gmail.com
C/Montblanc núm. 20,
Vilafranca del Penedès
93 890 13 63
esplaimiv@gmail.com

