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En breus rebreu
més informació!
Celebrarem el
45è com cal!

Hola hola MIVs,
Ja tornem a ser aquí amb un nou Esquitx farcidet farcidet de novetats, coses
interessants, secrets, etc.
Com veu poder comprovar divendres passat, els monitors i monitores del MIV
vam sortir a ballar a la rua de carnaval de Vilafranca. Fa anys i panys (no tants)
també ballàvem a les rues de Calafell, però es veu que no som prou professionals
i, des de l’any passat, no ens deixen ballar.
Bé, la qüestió és que, si ens veu veure, veu poder constatar que no som les
millors balladores del món. Sí, és cert i ho sabem. Ho diuen fins i tot a la tele!
Jajaja Però resulta que nosaltres anem a ballar a carnaval per molt més que
ballar bé. Nosaltres ens ho passem genial sortint a les carrosses, donant-ho tot
fins a treure el sopar per la boca.
La qüestió és que, un cop més, ens pesa més el passar-ho bé que la imatge de
files rectes i gent ballant com en un videoclip. Però sabeu què també ens pesa?
La igualtat entre monitores i monitors. També sabeu que la nostra disfressa és
igual per nois i per noies, no? Doncs ens fa mal al cor en veure com les dones
seguim sent objectes sexuals dins de vestits fets només per resultar boniques i
atractives.
Les dones ens posem el que volem quan volem, clar que sí, però perquè volem
NOSALTRES!
Aprofitem que s’acosta el 8M per fer una crida a la mobilització massiva de totes
les dones per fer vaga. I també a tots els homes, per acompanyar-nos en la lluita!
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Seguim preparant
l’exposició del 45è aniversari! Si teniu fotografies dels
anys que heu estat al MIV i
ens les envieu les podrem
posar a l’expo i anar-la contruint entre totes! Esperem
els vostres missatges a: mivexposició45@gmail.com

Al mateix dia de la inauguració de
l’exposició farem un sopar d’antigues
monis de l’esplai i estem intentant
actualitzar la base de dades de monis
tant per tenir un recull de la gent que
ha format part d’aquesta gran família
com per poder-vos tenir informades de
les activitats i actes que fem. Si vau serho responeu a l’enquesta: https://goo.
gl/forms/wWRl37JOV1WEW0Ng2
i digues a la gent de la teva generació
que l’estem buscant perquè s’hi apunti!
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Les (DE)formades
LES D-FORMADES...DEL MIV!

Aquest mes tenim l’honor de presentar-vos unes jornades formatives de collita pròpia: El
D-forma’t.
El D-forma’t neix després de realitzar una anàlisi de la realitat més propera, adonant-nos
que les joves dels nostres barris no tenen espai formatiu, gratuït i transversal més enllà
dels centres educatius i extraescolars.
Partint d’aquesta mancança, arranquem amb l’objectiu de crear un espai plural i inclusiu, on
les joves d’entre 12 i 18 anys dels nostres esplais i barris puguin formar-se sobre tot allò que
els interessa (a partir de les seves demandes i l’observació de les seves necessitats), sempre
potenciant l’esperit crític a partir de la participació en tallers molt dinàmics i
interpel·ladors.
Aquest any hem pogut celebrar-ne la segona edició, després de l’èxit de l’any passat. Va ser
el 3 de febrer a l’escola Estalella Graells. El format va ser de tot un dia, començant per una
activitat conjunta i cohesionadora. Seguidament hi va haver la primera tanda de
formacions: vam gaudir de quatre formacions, destinades a dos grups d’edat diferents:
sobre gènere o teatre per a joves de 16 a 18 anys, i art mural o natura per joves de 12 a 15
anys. A continuació vam poder gaudir d’un dinar popular per a tothom, i després de pair els
macarrons vam fer un joc de rol per la vila. A la tarda hi va haver la segona tanda de
formacions, composta per un taller de música i antifeixisme o un d’explotació de recursos i
desigualtats per a joves de 16 a 18 anys, i un de feminisme o un de videojocs com a
disciplina artística per a joves de 12 a 15 anys. La jornada va finalitzar amb un berenar de
cloenda per tothom.
També cal afegir que durant tota la jornada hi va haver un fil conductor en forma de
performance, aquest any centrat en la suposada mort de l’esperit crític i el seu posterior
enterrament. Per altra banda, hi va haver la incorporació de la “biblioteca efímera”, amb
l’objectiu de crear una xarxa de relacions a través de compartir llibres entre els joves de la
vila.
Com a resultat i conclusions, dir ben alt i clar que les monitores estem molt orgulloses
d’aquest projecte i de la seva rebuda pels participants! I que qui no hagi vingut mai ja pot
estar atent a l’obertura d’inscripcions per l’edició de l’any vinent,que les places volen!
Ja ho heu vist: les monitores contínuament assistim a jornades formatives, que ens donen
les eines i el coneixement per també organitzar-ne de pròpies, com el D-forma’t.

Ser monitora del MIV implica anar diferent del
món ja que tens ocupats els caps de setmana. Per
això sempre pensava que no sabria què fer quan
deixés el MIV i, per tant, que no el voldria deixar
mai (l’estimava i l’estimo molt). Però, com suposo
que amb tot a la vida, hi ha un moment en què
veus que ha arribat l’hora i marxar del MIV es va
convertir en un pas natural. Si he de ser sincera,
tot i que sempre el tenia en el meu cor, en aquells
primers anys no vaig trobar a faltar el MIV i crec
que els meus amics, que no eren monitors, van
estar contents, haha. El que sí que notava era que
la meva experiència al MIV m’aportava habilitats molt valuoses, tot i que no he
tornat a estar en el món del lleure. I és que al MIV aprens a fer coses grans amb
pocs recursos, a organitzar esdeveniments de tot tipus, a prendre decisions
davant situacions complicades, a treballar en equip... Fa poc, per feina, vaig
haver de fer una xerrada a un grup de nois i noies sobre el voluntariat. M’havia
preparat una cosa més teòrica però, de cop, em vaig veure explicant-los que
quan vaig anar a parar al MIV als dotze anys, era una finolis, tímida i sense
gaires amics; i que els 12 anys que havia passat a l’esplai com a nena i monitora
m’havien canviat la vida: ara menjo de tot, tinc bons amics, no sóc tan tímida (puc
fer xerrades)... Sé que sona cursi però crec que els vaig convèncer una mica.
Si us he de ser sincera, últimament, en part suposo perquè estic a punt de fer
trenta anys, i en part per la situació que estem vivint com a país; sí que he trobat
a faltar estar “a dins” del MIV. Sort que aquest any celebrem el 45è i uns quants
ex-monitors/es, juntament amb monitors/es i una mare estem organitzant una
súper exposició que tots heu de venir a veure!
Anna Mas
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En aquesta nova edició del The MIV Times parlarem de la mort.

Efectivament, això que tant ens espanta, que
ue és la protagonista de
les pel·lícules més terrorífiques, i també més tristes.

Doncs avui aprendrem que no tothom ho viu de la mateixa manera

que nosaltres... Sabíeu que a Mèxic la gent celebra el dia dels morts
com una gran festa?

El dia que a Catalunya i
els països de tradició
catòlica es celebra el

dia de Tots Sants, és a
dir l’1 i 2 de

novembre, les

persones mexicanes
celebren el seu

particular Día de los
Muertos.

En aquest dia tan

especial, les mexicanes
surten al carrer

disfressades de la
12

Catrina, és a dir, aquesta calavera tan bonica que tenim a la pàgina
anterior. La Catrina és la personificació de la mort i és a qui li

demanen desitjos. Penseu que a l’Església Catòlica no li fa gaire
gràcia aquesta idea de la mort... La troben diabòlica....

Ara bé, anem al més important d’aquesta festa. La qüestió és que la
gent a qui se li han mort persones properes se’n pot acomiadar

d’una manera menys trista. Construeixen grans altars plens de colors
i de flors i es porten ofrenes a les persones que més es troben a

faltar... Quina diferència amb la mort tal com estem acostumades,
no?

Aquí sota us deixem una imatge d’un d’aquests altars tan bonics:
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Claudia Fernandez, botiflera del miv

On ets? A casa
Què fas? Un pastís per la meva germana que és el seu aniversari.
Mar o muntanya? MAR.
Carmanyola o entrepà? Carmanyola
Colònies o campaments? Campaments
Un heroi de ficció: Batman
Un somni: Poder volar, je je
Completa la frase: tothom té... pèls al cul
Manguitos o flotador? Flotador
Una pel·lícula: El Doraemon
Una cançó: Boom Boom Tam Tam
Unes vacances? Illes Gregues
Un color: Verd
Una paraula: Alegria
Un joc: Tetris
Una afició: Dibuixar
Per què vas decidir ser monitora del miv? Perquè és el millor que hi ha
Per què no vas poder seguir-hi? Per feina.
Què t’aportava anar al miv? Alegria, moltes ganes d’educar amb jocs als nens.
Com t’agradaria participar-hi? Tornant a ser moni, d’aquí poc...
Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? M’agrada el meu.
Per beure: Monster
Un número: 17
Per menjar: Espaguetis a la carbonara
Un llibre: No m’agrada llegir
Qui és el teu padrí: El Pau, és el millor padrí del món

M’agradaria tornar al MIV per ser monitora si m’acolliu un altre cop.
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Clara Bricullé, infiltrada al miv
On ets? Al llit de la meva habitació
Què fas? Estava parlant amb la Marina, exmoni del MIV de problemes del pis
Mar o muntanya? Muntanya
Carmanyola o entrepà? Carmanyola
Colònies o campaments? Campaments
Un somni: Un món on totes les persones poguessin viure en igualtat de condicions.
Completa la frase: tothom té... alguna virtud
Una pel·lícula: La casa de los espíritus
Una cançó: Alguna de Noi del Sucre que fa la gira ara i m’estic viciant molt
Unes vacances? Al Marroc
Un color: Verd
Una paraula: Cagamandúrries
Un joc: Dixit
Una afició: Tocar el violí
Per beure: Una clara, je je
Un número: 6
Per menjar: Crema de carbassa, està boníssima
Un llibre: Ànima.
Quin és el teu rol al MIV actualment? Estic alliberada i estic a comissions i càrrecs, per tant, no
sóc monitora de cap grup. Abans anava més a ales assemblees però ara, em coincideix més
amb la feina i no hi vaig tant.
Per què vas decidir aquest canvi? Perquè vaig començar a treballar el cap de setmana i em
suposava massa temps anar al miv i currar, em feia anar estressada. És a dir, vaig decidir tindre
temps per fer les dues coses i estar a gust.
De quina manera hi col·labores? Estant a càrrecs i comissions i anant a les assemblees que
puc. Al Miv, a banda de la feina amb els infants, es pot seguir participant ja que hi ha moltes
coses a fer darrere tot i no anar-hi cada dissabte. Estic aprenent a prendre més temps per mi
ja que abans essent moni, no podia fer-ho.
Amb quin objectiu segueixes anant-hi? Perquè segueixo creient al Miv com a una entitat
transformadora i m’agradaria poder aportant-hi el meu gra de sorra tot i no anar els dissabtes
Què t’aportava abans anar al miv? M’ho pasava molt bé i aprenia amb els infants. Ara no rebo
cap recompensa “visual” com estar amb els infants.
Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? Pau, en femení.
Qui és el teu padrí: L’Eloi Sendrós, en You.
Trobo molt a faltar a MIV3Petit. <3
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Jornades de sobirania tecnològica NODES
Ara que es fa el Congrés Mundial del Mòbil a
Barcelona es torna a posar sobre la taula la nostra
relació amb la tecnologia i el NODES vol ser
aquest
espai
a
Vilafranca.
La sobirania tecnològica, seguint el model de la
sobirania alimentaria o la sobirania energètica, es
defineix entorna a un coneixement profund de les
tecnologies que ens envolten, no només pel que
fa al seu funcionament sinó també pel que fa al seu cicle de vida (producció,
distribució, consum ...). És aquest coneixement el que ens apodera com a
individus i ens dona un punt de vista crític sobre les eines que utilitzem, ens
permet crear comunitats d’usuaris i plantejar-nos alternatives d’autoabastiment.
Es faran les següents activitats: Google sap on vius i la programació tant ens pot
portar a puntar un llenç com escriure un conte (24 de febrer), Faircoin, la
criptomoneda cooperativa (28 de febrer), presentació de SomConnexió (1 de
març) i presentació de “Sobirania tecnològica, volum 2”.
Trobareu més informació a la pàgina de Facebook del Casal Popular de
Vilafranca.
El metge de Lampedusa
Lampedusa és una petitíssima illa italiana situada davant
les
costes
de
Tunísia.
Hi viuen encara no 6.000 persones però les una porta
d’entrada a Europa per a milers i milers d’exiliats. El
metge de Lampedusa es diu Pietro Bartolo i en la seva
autobiografia Llàgrimes de sal relata una vida dedicada a
la cura d’aquestes persones que arriben a l’illa des de les
costes
africanes.
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Anna Maria Ricart adapta Llàgrimes de sal i sota la direcció de Miquel
Gorriz, Xicu Masó ocupa la pell de Pietro Bartolo, el metge de Lampedusa, que
sense estridències ni impostures ens retrata el bé i el mal i ens mostra,
delicadament i descarnadament alhora, l’Europa que hem construït i construïm
encara.
L’obra es farà el diumenge 25 de febrer a les set de la tarda a Cal Bolet.
Ragazzo amb Oriol Pla
Lali Álvarez Garriga, autora i directora, dedica la
seva obra a Carlo Giuliani, un jove assassinat a
Gènova el juliol del 2001 durant la cimera del G8.
A l’estiu del 2001, a Gènova es tanquen les
fronteres, se suspèn el tractat de Schengen, es
prohibeixen les manifestacions i les reunions en
algunes zones de la ciutat. Es prohibeix estendre
roba als balcons. Trenta mil policies patrullen pels
carrers i no permeten l’entrada a la ‘Zona Rossa’, el
lloc on els líders mundials del G8 estan realitzant
una
cimera.
Alhora, el Fòrum Social Mundial també s’ha instal·lat a la ciutat i més de mig milió
de persones hi participen per discutir sobre una alternativa a la globalització.
El destí del ragazzo que protagonitza aquesta obra quedarà marcat quan prengui
la decisió de quedar-se a la Columna dels Desobedients, que s’ha proposat una
acció pacífica de desobediència civil: violar el confinament de la ‘Zona Rossa’.
Podrem veure l’obra a Cal Bolet el dia 23 de març a dos quarts de nou del
vespre.
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Alguna cosa
passa al
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MIV!
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Ara és MIV6 qui ha patit 7 canvis, els notes?
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De memes
Ens tornem a trobar al divertidíssim concurs de memes de l’ Instaesquitx! Esperem que el mes
que vé ens envieu encara més mivmemes. Podeu aprofitar la Sortida PimCim per trobar algun
bon meme d’alguna monitora dormint per exemple...
Podeu enviar el vostre mivmeme al següent correu: mivesquitx@gmail.com Els penjarem al
nostre compte de Instagram @esplaimiv i el meme amb més likes serà publicat a l’esquitx.
Quan envieu el vostre meme al correu, heu de detallar el vostre nom, grup de miv i el vostre
nom a instagram per poder citar-vos.
Aquest cop l’Eva Trigo de MIV3petit ens envia un mivmeme súper animat per començar amb
molta energia el dissabte de Miv.
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Bon dissabte i benvinguts a una nova edició de Miv Xafarderies,
avui venim amb un munt d’exclusives estupendes.
Miv 1 i Miv 2, fa unes setmanes es van disfressar i van sortir al
carrer, sabeu que van fer amics nous??? Com? No ho sabeu? Si
home si, van conèixer a la cort de Carnastoltes!!!
Per altre banda Miv2 i Miv3, el cap de setmana passat van fer
una sortida conjunta i sembla ser que encara que a la nit van
passar una mica de por amb el Baró, s’ho van passar d’allò més
bé!
I ara arribem amb l’exclusiva més picant de totes... Una font molt
fiable ens informa que una antiga parella de Miv4 que s’havia
trencat, ha tornat a unir-se, ooooooh amoor...
Per acabar us informem d’una super exclusiva, quatre monitos
del nostre esplai han decidit anar a viure junts en un pis a Vilafranca, ells n’hi diuen Ca l’hortet? Que us sembla? Ja sabeu qui
són? Si no ho sabeu tocarà investigar.
Ens veiem a la pròxima edició de Mivxafarderies!!!
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