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Estimades MIVes! 

Com us han anat les vacances? Bé? Ja esteu plenes fins dalt de 
xocolata? Doncs prepareu-vos, perquè arriba un trimestre ben 
farcidet de sorpreses i dates especials que podreu veure al 
calendari de les pàgines del mig de la revista. 

I la primera data especial que us heu de reservar és Sant Jordi, el 
23 d’abril. Com bé sabeu i com cada any el MIV també posarÀ la 
seva pròpia paradeta on podreu comprar roses per els vostres 
enamorats i enamorades. 

I justament avui a l’editorial volem parlar d’això, de l’amor. Segons 
el Diec, l’amor és inclinació o afecció viva envers una persona o 
cosa. Per tant, també és això que sentim per les nostres famílies, 
amics i amigues i per les monitores i monitors del MIV (<3).  

Per tant, volem treure’ns del cap aquesta idea d’amor romàntic que 
ens ve imposada de que només estimem a UNA persona que ens 
COMPLEMENTA i que és la nostra PARELLA.  

Estimem a qui vulguem, com vulguem i sempre SEMPRE amb 
la màxima passió!!!! 

FELIÇ DIA DE L’AMOR LLIURE I COMBATIU! 

El dia de Sant Jo
rdi, 

com cada any, e
ls 

grups de miv 4
,5 i 

6 vendrem roses de 

producció
 ecològica 

i de proxim
itat a la 

rambla Sant Francesc 

per fin
ançar els c

ampa-

ments! 
Us hi esperem! 
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El divendres 27 al claustre 
de Sant Francesc s’inaugurà 
l’exposició del 45è aniversari del 
MIV. Podreu visitar les memòries 
de les persones que hi han 
anat passant i sabreu com ha 
anat canviant l’esplai al llarg del 
temps! 

Ago Dissabte que ve dia 21 farem 
l’assemblea general ordinària amb les 

famílies. Us convoquem a dos quarts 
de cinc davant del local de l’esplai 

per anar al local on farem l’AGO. Us 
enviat l’ordre del dia al mail, però 

si no us ha arribat podeu contactar 
amb l’equip de monis dels vostres 

infants. L’assemblea acabarà a les 
set tot berenant. Els grups del MIV 

faran activitat a l’horari habitual. Fins 
dissabte que ve!

Ja podeu comprar els tiquets 

pel sopar d’exmonitores 

de l’esplai! Farem el sopar 

després de la inauguració 

de l’exposició a Cal Joanet. 

El preu del tiquet és de 16€ i 

es podrà comprar durant els 

dissabtes d’esplai i a diversos 

establiments de la Vila (us 

enviarem un mail) 

El dia de Sant Jo
rdi, 

com cada any, e
ls 

grups de miv 4
,5 i 

6 vendrem roses de 

producció
 ecològica 

i de proxim
itat a la 

rambla Sant Francesc 

per fin
ançar els c

ampa-

ments! 
Us hi esperem! 

COLÒNIES I CAMPAMENTS
Colonies 
Grups: MIV1, MIV2 i MIV3p 
Dates: del 5 al 12 d’agost del 
2018 
Lloc: Mas Saiol, comarca de 
Moià 
Preu aproximat: 250.00€

Campaments MIV4
Dates: del 29 de juliol al 
10 d’agost! 
Lloc: Terreny de les Pe-
dreres (La Cerdanya)
Preu: en breus informarem

Campaments Miv6
Lloc: País Basc, Farem la ruta 
del norte, des de Bilbao a Sant 
Sebastian.
Dates: del 5 al 17 de agost. 
Preu: en breus informarem

Campaments MIV3g
Dates: del 3 d’agost al 12, 
farem 5 dies de campa-
ments estatics i 5 dies a la 
casa de colònies amb els 
grups petits.
Preu: encara a determinar

Campaments MIV 5 
Dates: del 30 de juliol al 13 d’agost 
Lloc: Eskadi, de Vitoria a San 
Sebastian passant per Gernika i pel 
Bosque Pintado de Oma (aproxima-
dament) 
Preu aproximat: 200
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Les monis de 3G ja 
tenim ganes de 
campaments, i 

vosaltres? 

MIV3G 

Nom: Anna Raventós
Alies: La Alarma 
Estat de WA: ᶆ
Superpoder: És capaç d’arribar una hora tard a tots els llocs i 
seguir el fil de la conversa, dinàmica, joc, debat… a la perfecció i 
a més a més et farà conclusions que cauràs de cul a terra. 
Breus comentaris: “ Diu la llegenda que podeu trobar l’Anna 
sempre que la necessitis ja que està alerta a totes hores per fer 
que tothom es senti bé, també sabem que algun lloc dels alts 
Pirineus podem trobar-hi una dessuadora amb el que sembla ser 
la seva suor impregnada.”

Nom: Blai Carbonell
Alies: Blailoc el Tuerto
Estat WA: “Eres el queso de mis macarrones”
Superpoder: El super poder d’aquest ésser no esta 
del tot concretat, tot i que es diu que pot arribar a 
integrar-se amb tot tipus de gent diferent ja que ha 
conviscut amb bandes, grups, brothars, swagis, killus, 
gent del MIV… des de ben petit.  
Breus comentaris: “Podeu identificar-lo gràcies a la 
seva gorra (sempre la porta, sobretot de 
campaments…) o si busqueu totes les seves fitxes 
dels ultims 10 anys, ja que porta tota una vida al MIV”
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Les (DE)formades
LES D-FORMADES…. DEL MIV 

 
Aquesta setmana santa, el Buendi i el Martí Pèrez, monitors de miv3g, hem participat en               
un curs internacional d’educació emocional! Hem conegut a persones fantàstiques i           
increïbles i inclús ens estem plantejant un viatget per tot Europa per veure la gent amb qui                 
van fer el curs i conèixer una mica els seus països. Però anem al contingut, que vam fer                  
allà? 
 

Sobretot ens emportemmoltes experiències i preguntes. Reflexions al voltant de les            
emocions: Com les tractem? Com les gestionem? Com les eduquem? Com ens afecten?... I              
escrivint aquestes paraules me’n adono de la dificultat de posar per escrit tants pensaments              
i emocions que van regirar tot el meu cos i que encara ho fan. Tornem alliberats i alegres de                   
la gran experiència que ens emportem, motivats i empoderats per aplicar projectes i idees a               
l’esplai (mones i monis, prepareu-vos), dubtosos i confusos per haver remogut els            
fonaments de les nostres persones, tristos i melancòlics per haver-nos acomiadat de            
persones que amb una sola setmana vam arribar a estimar intensament, reflexius, profunds,             
sensibles, observadors i transformadors. Amb ganes d’enfrontar-nos al nou repte que tenim            
per davant: Tornar a la vida quotidiana i aplicar tots els aprenentatges al nostre entorn i,                
sobretot, a l’esplai (ja tenim algunes idees i propostes en ment). Bé, suposo que amb aquest                
text ho hem dit tot i alhora no hem dit res. 
 
A part dels projectes que tenim present aplicar a l’esplai també en tenim de propis i                 

individuals que estarem encantats de compartir amb vosaltres. I si voleu més informació             
sobre el curs, les reflexions que vam fer o qualsevol cosa també estem súper oberts a                
seguir compartint i seguir aprenent col·lectivament. 
Fins aviat! 
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Vaig deixar de formar part activa del MIV després dels campaments a Menorca l’estiu del 
2013. Especifico que vaig deixar de ser del MIV de 
manera “activa” perquè crec que s’hi n’has format 
part  ( ja sigui com a nena, monitora o mare)  ho 
segueixes sent, en certa manera, sempre. Jo avui en 
dia encara sento que en formo part perquè m’ha 
aportat un aprenentatge que no es pot emmarcar en 
una etapa concreta de la vida sinó que m’ha 
acompanyat en el meu dia a dia, ajudant  a definir els 
meus valors i la manera  d’enfocar i entendre el món 
que m’envolta,  però sobretot condicionant com em 
relaciono en societat i el paper que pretenc desenvolupar dins la mateixa. 

Actualment treballo de professor de secundària donant classe d’ Història a adolescents. 
Per a poder exercir la docència vaig haver de fer un màster, en el qual hi vaig invertir una 
gran quantitat de diners i temps i que avui en dia em permet formar adolescents i joves. 
No obstant, puc assegurar que moltes de les dinàmiques i coneixements que 
desenvolupo i aplico dins l’aula, així com els valors que intento transmetre als meus 
alumnes, no provenen dels meus estudis acadèmics i formals,  sinó de la millor escola 
que mai he tingut, el MIV, i ho brandeixo i ho mostro com la més important de les 
medalles: jo vaig ser nena d’esplai, i aquesta és la més potent de les insígnies.  

Crec que el MIV m’ha aportat moltes més coses de les que jo vaig poder/saber aportar i 
moltes d’elles les he anat descobrint amb el pas dels anys. El seu  llegat del és un 
aprenentatge continu i permanent, que  et va brindant noves i grates sorpreses .La 
darrera ha estat el poder comprovar com la majoria de nenes I nens que vaig tenir com a 
monitora són avui en dia uns excel·lents monitors i unes millors persones encara, i 
aquesta sensació de cicle complert és preciosa. Enguany en fem 45, que la roda no pari i 
que per molts anys més puguem celebrar-ho plegats com la gran família que som!  
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ABRIL MAIG JUNY
7 14 21 28 5 12-13 19 26-27 2 9 16

Primer dia Tarda 
de MIV

Fem esport 
+ berenar 
famílies

Dia de 
l’amic

Jocs 
d’esplai

El Ponxo 
vol marxar 
de sortida 

de dos dies

Joc de 
pistes El Ponxo

Concurs 
esplaiero

Restaurant
oCULt

Entre
bambalines

Sortida 
d’un dia

Joc
de Rol

Sortida de 
dos dies

Pitxi i
esports

Innaugurem 
la vila OCULTA

+ berenar 
famílies

Primer dia Cuina Joc de 
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+ 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2 dies
Preparem 

campaments
Jocs 

d’aigua
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normal Cinefòrum Sortida 

d'un dia
Esplai 

especial
Sortida de 
dos dies

Dinar amb 
famílies!

Esplai 
diferent

Calendaritzem Cine Preparem 
campaments GimcAINA Tenyim 

samarretes
Sortida de 
dos dies

Jocs 
d’aiwa Sorpresa!

The Exam Activitat i 
calendari Activitat

campaments 
+ berenar 
famílies

Formació Fem de 
premonis! Activitat Activitat

15-16 juny
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últim dia
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EXTRES! 23 abril 26 abril 28 abril 23 junyParada St Jordi Innauguració expo 45è Visita casa de colònies Sopar i concert de revetlla
Al claustre sant francesc Þns lÕ11 de maig en motiu del 45è aniversariPares, mares i infants de MIV1 a MIV3G

🎉🎉
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Vilapensa’18, del 18 al 22 d’abril 

VilaPensa és un festival del pensament, un projecte 
obert al coneixement, a la cultura i a les ciències, a 
l’humanisme en general, divulgatiu, transversal, amb 
vocació d’arribar i de mobilitzar a tothom, qualsevol 
que sigui la seva procedència, educació, manera de 
viure.  

La primera edició de VilaPensa proposa l’escepticisme com a l temàtic i 
transversal de tots els seus actes. L’escepticisme dona senyals d’expandir-se 
pels països occidentals, des de nals del segle passat amb la fallida de l’estat del 
benestar. Podríem convenir que una mirada escèptica s’imposa cada cop més en 
l’espai públic, que deriva en un desassossec i una apatia de l’individu i de la 
societat. Només certs missatges del tercer sector, corrents religiosos i espirituals 
i moviments associatius, intenten compensar aquest estat general de desànim. 
VilaPensa vol analitzar aquesta situació per aportar solucions, per revertir 
aquesta apatia i, si cal, intentar transformar aquest individualisme emergent en 
una eina de canvi per a la millora de la consciència social. Per això enguany 
VilaPensa proposa als experts que ens parlin sobre diferents àmbits on 
l’escepticisme s’ha estès com ara el canvi climàtic, la salut pública, la vellesa, la 
mort, els mitjans de comunicació i la intel·ligència artificial. Un programa ric en 
conferències i xerrades, que compta amb la complicitat del teatre, la música, la 
literatura, el cinema, la fotografia, ocuparà de nou diferents espais de la ciutat, 
amb la voluntat de generar nous moments de reflexió i trobada. 

Trobareu més informació a la web del festival: http://vilapensa.cat/ 

Diada del graller. Rats al 20 d’abril a les 7 de la tarda pel centre 

A càrrec de Campi Qui Pugui, espectacle per a la mainada. Cercavila per places i 
carrers del centre de la vila. L’espectacle RATS, de la companyia Campiquipugui, 
ha estat escollit com el millor espectacle de carrer a la Fira de Titelles de Lleida 
del 2015, amb el Premi Drac d’Or dels espectadors.  



17

 

Festival Àtica Penedès 

El FÀP - Festival Àtica Penedès té 
lloc a quatre cases on veure-hi 
espectacles professionals de petit 
format. La proximitat amb els 
artistes, la qualitat dels espectacles 
i el propi format el fan irrepetible! 
Arrisca't amb nosaltres! 

Aquest festival de teatre nou a 
Vilafranca (ve del que havia sigut 
l’Hors lits) ens portarà per quatre 
cases els dies 20 i 21 d’abril per 
conèixer un teatre al que segur que 
no hi estem gens acostumades! 

 

 

 

Dia de la dansa 

El dijous 26 d’abril al centre de la Vila se celebra el dia de la dansa. Hi haurà 
mostres d’espectacles a les places de la Vila, Jaume I, Constitució i a altres 
esplais de la vila.  
Com a dada curiosa el dia de la dansa el va proposar l’UNESCO per 
commemorar el naixement de Jane-Georges Noverre, al 1727 qui es considera el 
pare del ballet modern. 

 

abril al centre de la Vila se celebra el dia de la dansa. Hi haurà 
espectacles a les places de la Vila, Jaume I, Constitució i a altres 

UNESCO per 
Georges Noverre, al 1727 qui es considera el 
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Nuria Fernandez, futura monitora del MIV  
On ets? Al lavabo de casa 
Què fas? Treient-me les sabates 
De quina forma et sents avui? Vermell 
Mar o muntanya? Muntanya 
Carmanyola o entrepà? Diria carmanyola però acabo fent sempre entrepà 
Colònies o campaments? Si es pot colònies però campaments és lo que toca 
Un somni: Acabar el curs, 2n de batxillerat. 
Completa la frase: tothom té... gana 
Manguitos o flotador? Flotador 
Una pel·lícula: M’he vist moltes pelis però no sé com es diu cap. 
Una cançó: Escoltes moltes però no se com es diu cap 
Unes vacances: Anar de càmping 
Un color: Groc 
Una paraula: Peste 
Un joc: Parxís del mòbil, òbviament 
Una afició: Dormir 
Per beure: Nestea 
Un número: 3 
Per menjar: Macarrons 
Un llibre: He legit molts llibre però no sé com es diu cap 
Per què vas al miv? Per culpa de l’Irene Bricullé. Perquè m’agrada 
Quins dies són els teus preferits del miv? La setmana del cigró 
Voldràs ser monitora l’any que ve? Si, per curiositat 
Com t’imagines ser monitora l’any vinent? Por per no tindre suficient temps i m’imagino amb 
molt bones sensacions per conèixer gent nova. 
Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? Alex. 
Qui t’agradaria que fos el teu padrí/na: El Nil. 

JO TAMBÉ ME’N VAIG A SOPAR 
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Ens tornem a trobar al divertidíssim concurs de memes de l’ Instaesquitx! La bústia està a punt 
de petar de tots el memes que hem rebut i per això ens ha costat tant escollir-ne un. 
Aprofitem per dir a les joves de MIV5 que estàn tant motivades creant comptes d’Instagram on 
fan memes del grup, que estarem encantades a rebre els seus memes i així publicar-los a 
l’Esquitx. 

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 una infiltrada ens envia aquest meme. Qui serà aquest cop? 

 

 

MIV1 0 points 

MIV2 0 points 

MIV3p 5 points 

MIV3g 0 points 

MIV4 0 points 

MIV5 0 points 

MIV6 0 points 

De memes 
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 Sou capaces d’omplir aquest Sudoku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quina gràcia que li fa a la Mafalda la definició de democràcia, oi? 
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A la tancada les monis vam patir 7 diferències, les trobes? 
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Estimades famílies, us convoquem el dissabte 21 d'abril a les 16.30h a 
davant del local del MIV per l'Assamblea General Ordinària (AGO) del MIV 
que es celebra anualment. 

L'AGO és un espai destinat a trobar-nos tots i totes per informar-nos del 
curs del MIV i debatre sobre els aspectes més actuals de l’esplai. L'AGO 
acabarà a les 19.00h, hora de sortida dels infants, després d'un refrigeri i 
berenar. 

Ordre del dia de l’AGO: 
 1 Benvinguda i presentació 
 2 Repàs de la darrera AGO i 

aprovació de l'acta 
 3 Informació de canvi de junta 

directiva 
 4 Què és el MIV? Com 

funciona? 
 5 Objectius de curs 
 6 45è 
 7 Estiu 2018 
 1 Colònies MIV1, MIV2, 

MIV3p 
 2 Campaments-

colònies MIV3G 
 3 Campaments MIV4 
 4 Campaments MIV5 
 5 Campaments MIV6 

 8 Tresoreria 
 9 Últim dia de l'any 
 10 Comunicació per mail general 
 11 Valoració sortida "Fem el Cim" 
 12 Precs i preguntes 
 13 Berenar i refrigeri

CONVOCATÒRIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA curs 2017-2018

Qualsevol dubte o suggeriment, 
estem a la vostra disposició.

Famílies 
  

Monis Nous 

PECticipa
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Hola Mivxafarders i Mivxafarderes. tots sabem que ja trobàveu a 
faltar la vostre secció preferida, però no patiu, que ja som aquí!!

Tot just hem començat el tercer trimestre i sembla que aquest vindrà 
ben carregat de xafarderies, com a vosaltres us agrada.
Els grups més petits, Miv1 i Miv2, sembla que han començat molt 
tranquils, tot i que la setmana passada els monitors van descobrir 
que els infants de Miv2 es tornen bojos quan veuen crispetes vigileu 
quan en feu, si estan aprop… Us quedareu sense!!
Miv3p venen amb un munt de novetats sobre la seva ciutat oCULta, 
i es que han decidit fer-la Budista. 
Miv3g en canvi ens porta una notícia completament diferent, i molt 
sucosa… Us podeu imaginar de que va? Si… aneu bé… una xafar-
deria amorosa! Sabem que últimament n’hi han poques i quan us 
informem d’una us poseu molt contents.
Doncs bé sembla que B i B d’aquest grup estan mooooolt enamo-
rats i asseguren estar junts, però això no acaba aquí perquè P està 
boig per B, que passarà? Us anirem informat en pròximes edicions.
Per acabar ens han informat de que Miv5 estan fent enquestes per 
Instagram per descobrir algunes coses ben sucoses… 

I fins aquí aquesta edició de la secció més entretinguda. Ens veiem 
al pròxim Esquitx!!!


