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El curs ja ha començat!

Esteu preparades?

200%
totalment carregat
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Hola hola Mivs!!!!!!

Que heu passat un bon estiu?? Segur que sí oi?? Qui no s’ho passa bé amb el solet, la 
platgeta, el temps lliure, els dies més llargs... ai quina nostàlgia!!!!

Ara arriba el temps de la pluja, ho hem pogut comprovar els darrers dies amb fortes 
innundacions! També és temps de veure les fulles caure, dels colors marrons i ataron-
jats, de començar a dormir amb la finestra tancada (mmmm i amb una manteta, què 
bé!), però sobretot sobretot... 

ARRIBA EL TEMPS DE COMENÇAR UN NOU CURS AL MIV!

No esteu emocionats i emocionades??? Per què sí... està molt bé tenir els dies desocu-
pats... però segur que durant els dissabtes d’estiu estàveu pensat: quin avorriment! Si 
ara estiguéssim al MIV... què divertit seria tot!

Doncs no patiu més! Que el moment ja ha arribat! Ja vam començar la setmana pas-
sada, amb uns jocs conjunts molt divertits i un berenar boníssim (nyam nyam bon 
profit!), però la de dissabtes que ens queden per endavant, i quines ganes!

Deixem enrere un estiu genial, amb el record d’unes colònies immillorables (pregunteu 
als nens i nenes del MIV que us expliquin si van ser capaces de defensar la terra del Sol 
i recuperar les pàgines del llibre!) i d’uns campaments espectaculars (Euskadi i Pirineu)

Així que només ens queda dir:
MOLT BON INICI DE CURS 2018-2019!!!!!!!!!!!!!!

Atentament, l’equip de monitores del MIV.
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Sortida dels dies 10 i 11 de novembre 
Com veureu a la secció de calendari, els dies 10 i 11 de novembre farem una 
sortida de dos dies tots els grups. MIV 1, MIV 2 i MIV 3 faran la sortida 
conjuntament, mentre que MIV 4, MIV 5 i MIV 6 aniran cadascun independentment. 
Referent als tres grups més petits, aniran a la casa de colònies de Sant Marçal del 
Penedès. Tot i això les activitats i jocs les desenvoluparà cada grup per la seva 
banda.  
Rebreu tota la informació de les sortides per correu electrònic, així que estigueu 
atents i atentes. 
 
Reunions amb famílies  
Ara a principi de curs els grups organitzen reunions amb les famílies de les 
participants. És important assistir-hi, allà us comentaran i podreu aportar idees 
sobre que faran els grups, les línies pedagògiques que prioritzaran les monitores 
entre molts altres temes. Les vostres aportacions són molt importants! Les 
reunions seran al llarg d’aquest mes, els grups de monitores us enviaran correus 
electrònics informant del dia i hora en que es realitzaran. 
 
Calça’t 
El dia 20 d’octubre no hi haurà activitat de MIV, a causa de que les monitores 
participem en una trobada formativa conjunta amb altres esplais del Penedès, 
Garraf i Anoia que comparteixen els nostres valors! 
 
Diada Universal dels Drets dels Infants 
El dia 17 de novembre es realitzarà a Vilafranca del Penedès una trobada per a 
reivindicar els drets de la infància, hi participarem els esplais de la zona que 
formem part d’Esplac (serem 7 esplais).  Serà una diada divertida i reivindicativa! 
Volem que es parin de trepitjar els drets dels infants i se’ls permeti créixer en 
igualtat i llibertat! 
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Feia temps que tenia la inquietud d'anar un pas més enllà en el món del monitoratge i 
agafar més responsabilitat dintre del MIV i aquest estiu va ser el moment que vaig 
triar per fer aquest pas. Per això que aquest estiu he fet un curs intensiu per tal 
d'aconseguir el títol de director de temps lliure. 
El curs que he fet es diu Curs d'Èxit Marta Mata de l'escola Lliure El Sol, l'escola 
d'educadors en el lleure fundada amb ajuda d'Esplac (la federació d'esplais a la qual 
pertanyem). S'anomena així en honor a la pedagoga amb el mateix nom, ja que una de 
les dues cases on s'ofereix el curs és Cal Mata, la casa de Marta Mata, i perquè 
intenta donar-nos eines per assolir l'èxit en les nostres entitats. 
I dit i fet, vaig arribar a casa de colònies, vaig desfer la motxilla, vaig fer una 
rentadora, vaig tornar a fer la motxilla i l'endemà vaig marxar cap a Cal Mata sense 
descansar gairebé. Necessites preparat ja que són quatre hores de formació al matí, 
quatre hores a la tarda i alguns dies dues hores a la nit. Personalment en els 
moments que vaig aprendre més no va ser en el bombardeig d'informació de les 
formacions, ni en els debats sense resposta sinó en l'intercanvi d'experiències amb 
altres monitors i monitores i fins i tot un cap d'un cau. Et sorprens molt en descobrir 
que els teus grans problemes i preocupacions dintre de l'esplai no són únics i que hi ha 
molta altra gent que també els té. També descobreixes funcionaments que mai 
haguessis cregut possibles i descobreixes que una cosa que tu consideres molt normal 
per altres esplais és tot repte. 
Per tal de completar la formació com a director haig de dur a terme un projecte dintre 
del MIV i he escollit digitalitzar les inscripcions. No és un projecte gaire convencional 
però sí que crec que és una cosa que només jo podia tirar endavant i que crec que 
tindrà un impacte en el dia a dia del MIV. 

 
Pau Carbonell (Monitor de MIV2) 
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MIV-decoració
Retalleu aquestes fulles i el que vagi sortint en aquesta secció de l’Esquitx, 
coloregeu-les com més us agradi i entregueu-les a les vostres monitores. Si 
amb dues no en teniu prou, calqueu-les o inventeu-vos-les vosaltres mateixes, 
imaginació al poder!!!
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Quan estàs deixant qualsevol etapa de la vida i mires enrere és, 
llavors, quan pots fer un balanç real del que t’ha aportat 
aquesta. Moltes són les vivències que te’n portes de l’esplai, del 
MIV, d’aquesta segona casa que per moltes de nosaltres ha estat 
i sempre serà. 

Vaig entrar al MIV-petit quan tenia 4 anys, I ja ho veieu, 20 anys 
després torno a tenir dissabtes “lliures”. Les cometes les poso ja 
que el MIV m’ha fet de tal manera que no puc tenir mai temps 
“lliure”. El temps “lliure” en sí no existeix per mi, les persones 
l’ocupem fent el que més ens agrada; des de rascar-nos la panxa 
fins a involucrar-nos al 200% en les activitats i projectes que més compartim. 

Al MIV un creix com a persona. És la gran casa de l’educació popular i en comunitat, deslliurada de gairebé 
totes les contaminacions que podem trobar en altres àmbits educatius i socials. És un espai on els límits es 
posen entre totes les participants, on les normes no estan establertes i on s’exigeix el que la mateixa entitat 
ha decidit. Una entitat molt dinàmica, molt variant, on cada parell d’anys l’equip de monitores canvia, on cada 
5-6 anys l’equip s’ha renovat al complet. En el fons, els que defineixen l’esplai són els infants i les famílies, els 
que s’hi estan més temps al llarg de la vida del MIV. 

Haver format part del MIV m’enorgulleix, em fa ser qui sóc i em permet, certes vegades, fardar d’haver anat 
a un esplai i haver-hi crescut.. Coneixent, ja des de ben petit, maneres de fer molt diferents, aprenent dels 
monitors. Arribar a casa saltant tot el camí explicant als pares el que he fet i el que he vist que els altres feien. 
Una passada i una gran oportunitat que, al meu parer, tots els infants haurien de tenir el plaer d’experimentar. 
Me’n vaig amb el cap ben alt, amb un somriure d’orella a orella. Amb moltes amistats fetes, moltes vivències 
gravades a la memòria i molts valors a la motxilla. Una motxilla que ara deixarem penjada al penja, i l’anirem 
obrint i fent servir el contingut que hi trobem. 

Que el MIV mai mori, que els infants mai deixin d’anar-hi, que les monitores mai perdin les ganes d’educar i 
que les famílies mai parin d’aportar el seu punt de vista. Pel MIV, per totes les que n’han format part en algun 
moment o altre i des de diferents perspectives, per sempre: GRÀCIES. 

-Adrià Nicolàs (Niko) 
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Noves incorporacions
Ieep! Venim a presentar-vos una de les 
noves especies que habita entre les 
monitores del MIV. Es diu Anna, però els 
amics li diuen pel palíndrom del seu nom.  
 
Actualment fa segon de batxillerat científic i 
te claríssim que farà psicologia. Potser a 
l'universitat o potser al MIV per necessitat 
de l'equip de monitores. Les seves amigues 
també comenten que cada any fa el curset 
de manipulació, cures i manteniment de 
cactus, ja que li agraden molt i pel que 
sabem fins ara els te tots en bon estat.  
 
Es una noia d'això més creativa, segur que 

si algun infant li demana consell per algun dibuix, entre les dos en trauran 
un Dalí. 
 
I això no es tot ja que amb una mica de sort igual també acaba aprenent a 
tocar l'ukelele (fonts molt fiables ens asseguren que es filla d'en Jake 
Shimabukuro).  
 
Algun defecte haurà de tenir però no? Dons si, i es que tot i que ella 
assegura que no arriba tard si no que arriba exactament quan s'ho 
proposa, pot ser que de tant en tant se li passi el temps volant i us faci 
esperar una mica.  
 
Porta ja 4 anys al MIV, 3 de nena i aquest serà el primer com a moni 
(Hurra!). Sempre que la veieu i li traieu el tema del MIV (molt recurrent 
entre monitores) us explicarà de bon grat totes les seves grans 
experiències amb el MIV, els valors i com li agradaria transmetre'ls, i 
acabarà sempre la conversa dient: Aquest, serà un gran any! 
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Ieep! En aquesta secció us venim a 
presentar la nova fiera del MIV. Es diu 
Llorenç però els científics l'anomenen Lluris 
Silvestris o de manera més comuna Lluri. 
 
El primer que em de saber d'ell es que 
forma part de l'autoproclamada Generació 
Z, i es que encara que sembli que estiguem 
parlant d'una col·laboració entre el 
Mazinger Z i el Club super 3, aquest es el 
nom dels nous mil·lenials (o algo així hem 
entès).  
 
Com molts dels infants, ell va estudiar a 

l'Estalella que segons fonts molt fiables es on va començar la seva 
carrera d'artista, ja que un viol·loncelista de renom relacionat amb Pau 
Casals el va escoltes tocar a traves de Radio Estalella. Actualment 
estudia el grau mitjà de violoncel al Conservatori de Barcelona, cosa que 
compagina perfectament amb el batxillerat. 
 
Si aquest noi us enamora tant com a nosaltres i voleu treure-li conversa, 
no dubteu en entrar-li amb preguntes sobre història ja que l'hi encanta! 
I si el passat no us interessa i sou més de viure el present també estareu 
amb la persona indicada ja que apart de la musica i la historia també es 
un amant de fer riure a la gent, i es que no es sap estar sense animar a 
tothom. Les seves tècniques de risoteràpia preferides son: el buffalo Bill, 
el cactus serè, el punt de fum i el típic Qui ha enterrat els respos? 
 
I si amb tot això no n'heu tingut prou i en voleu saber més sempre podeu 
buscar-lo amunt i avall per Vilafranca amb la bicicleta a tota velocitat 
anant d'una reunió a una altre. 
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Anna Raventós, Monitora de MIV1 

On ets?Al bar (jijiji) 
Què fas?Què? Llegir missatges de la 
Paula Nef, tu també te’ls hauries de 
llegir (li diu al Teti) 
De quina forma et sents avui?Emmm 
Rodó galeta 
Mar o muntanya?Muntanya 
Gep o Cau: es que tothom diu MIV, 
preferiria el Cau abans que el Gep.   
Carmanyola o entrepà? Carmanyola 
però mai me la faig 
Colònies o campaments?Campaments, 
bàsicament només he fet campaments. 
Un somni:Viatjar sense diners 
Completa la frase: Si els cactus 
ploressin…. No els podria abraçar 
(ohhh) 
Manguitos o flotador?flotador 
Una pel·lícula:Origen 
Una cançó: Culleres- Espera. Mmm… ah 
vale la cançó! Vaig a mirar el Spotify. A 
veure és que tinc molta palla. Vale: 
Lejos de la ciudad de Muerdo 

Unes vacances: A Turquia 
Un color:blau 
Una paraula:galeta 
Un joc:números i lletres 
Adalt o abaix: al mig 
Una afició: Veure Netflix 
Per beure:Aigua 
Un número:22 
Per menjar: Pizza vegeta 
Un llibre:uala Harry Potter 
Per què vas al miv? Perquè em feia 
pena deixar el MIV després de ser nena 
i vaig pensar que ser moni seria divertit.  
Quins són els teus dies preferits del 
miv? Els dies de jocs així random 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries?Em ve Laia, es que les Laies 
que hi ha al MIV són massa guais.  
Qui és el teu padrí/na? El Chaves, Epi, 
Sergi.  
Qui t’agradaria que fos el teu padrí/na 
si no fos l’anterior: Es que encara no els 
conec a tots.  
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Llorenç Carbó, Monitor de MIV2 

On ets? A casa! 
Què fas? Estava sopant ara 
De quina forma et sents avui? Avui bé, 
ha sigut un dia genial, super guay, molt 
molon, un dia eixerit en definitiva. Mar 
o muntanya? No puc els dos...? Va 
deixem dir els dos porfa... Dacord, dons 
muntanya 
 Carmanyola o entrepà? Carmanyola 
Gep o Cau: Cau (uuuhhh...) 
Colònies o campaments? Colonies de 
moni, pero campaments com a nen (se 
les saben totes!) 
Un somni: Estar un any a islandia 
Completa la frase: Si els cactus 
ploressin….Hi hauria més aigua al 
desert 
 Manguitos o flotador? Flotador 
Una pel·lícula: Novecento (900), del 
Bertolucci 
Una cançó: Sols el poble salva el poble, 
de KOP 
 Unes vacances: Un interrail a Moscou. 
 Un color: Roig (i orgullos) 
Una paraula: Lokocundeklk 
Un joc: El risk 
 Una afició: Els trens (me gustan los 
trenes) 

Per beure:  Cafè al matí 
Un número: El 2 
A Dalt o a Baix: a dalt, tenir prespectiva 
mola 
 Per menjar: Pasta a la carbonara o a la 
putanesca. I el dissabte abans del MIV 
caldo de l'avi. (esperem que ens en 
porti algun dia..) 
 Un llibre: Escuela o barbarie, de Carlos 
Fernánde Líria 
 Per què vas al miv? Vaig al MIV per 
transmetre els meus valors i 
coneixements mitjançant l'educació en 
el lleure, i per incidir en la societat per 
canviar-la 
Quins dies són els teus preferits del 
miv? 
Els dies que fèiem un "raid" de 
campaments 
Si et poguessis canviar el nom, quin et 
posaries? Oh, dons no ho se... hmmm... 
M'agrada molt el meu nom. Potser, 
Oriol 
Qui és el teupadrí/na? La Martina, que 
es una fiera! 
Qui t’agradaria que fos el teupadrí/na 
si no fos l'anterior: El Teti 
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Ens tornem a trobar al divertidíssim concurs de memes de l’ Instaesquitx! Sou molt fans del 
mems oi? Us encanta riure-vos d’ells i per això esteu tan enganxades... ja ho sabia ja, si voleu 
riure més, també podeu FER VOSALTRES un MEME ÚNIC i per això us recordem les normes. 

Podeu enviar el vostre meme a mivesquitx@gmail.com  detallant qui sou, grup de miv i nom d’ 
instagram.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIV1 0 points 

MIV2 0 points 

MIV3p 5 points 

MIV3g 0 points 

MIV4 0 points 

MIV5 0 points 

MIV6 0 points 

De memes 

miv 

 
                Aquest moment és xungo 

i passes molta por #llaunadesardines 
#envieumemes #tipicalmiv 

 

 

 

QUAN QUEDES ÚLTIM/A JUGANT A 
“LA LLAUNA DE SARDINES 

Com que és la primera edició d’aquest nou curs us enviem un meme des de 
l’equip de monitores! Esperem rebre els vostres memes, ens els podeu portar 
en físic o enviar-los a: 

mivesquitx@gmail.com

QUAN NINGÚ ET VE A BUSCAR A LES 19.00h

I ELS MONIS ET DIUEN QUE
ET QUEDARÀS A DORMIR AL MIV
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MIVenigma
Hola MIVs! Aquest any tenim aquesta super secció nova! El seu nom no és pas 

misteriós amb el seu contingut… Enigmes! Esteu preparades i preparats per 

posar a prova les vostres neurones, paciència i capacitat perquè algú altre un 

“xivi” la resposta si no la trobeu?  

Alguns enigmes seran més fàcils, altres més difícils i alguns només podran ser 

resolts per les persones que més se’l pensin. I recordeu, com més cervells estigueu 

pensant i compartint idees per la solució, més fàcil serà que la trobeu! 

Les solucions les trobareu al següent esquitx. Si no us podeu esperar no us 

preocupeu! Al cap d’una setmana ja penjarem la solució a les xarxes socials (si 

l’heu solucionat podreu “xulejar” una mica!) i a la pàgina web del MIV. 

Sense més xarrera, anem a veure aquest primer enigma! Molta sort! 

“En Jeroni presumia de tenir més de 100 trofeus davant de tothom. 
Una de les persones li va contestar que en realitat en tenia menys de 
100. Un tercer va dir que com a mínim en tenia 1. I un quart va dir 
que en tenia justament 100. Si només una persona va encertar el que 
deia, quants trofeus te el Jeroni?”   
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Ens ajudes a trobar tot el que farem i tot el  que necessitarem aquest any?
Busca a la sopa de lletres les següents paraules, ajuda’ns!

ACTIVITATS
TWISTER
MIV
ENTREPÀ
CAMPAMENTS
CARMANYOLA
JOCS
COLÒNIES
AILLANT
TENDA
SORTIDES
CANTIMPLORA
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Ja ha tornat la millor secció de totes! I aquest cop... tornem amb noticies d’allò més 
interessants!!

MIV 5, MIV5 (l’ex MIV4) si, si, vosaltres! Ens han dit que aquests campaments s’heu 
posat les botes, de tant bruts que anàveu! Sort que al final l’alberg va quedar net i el 
Marc no es va enfadar!

Tots sabem que la primavera la sang altera, però els campaments del MIV ja són un altre 
nivell! L’amor ha triomfat aquest any, però no entre monis, no, entre infants!
Ens han arribat comentaris (i històries de l’Instagram) que a MIV3g (actual MIV4) hi 
van sortir dues parelles, si, si, dues! A MIV4 (actual MIV5) van arribar noves incor-
poracions, que van deixar enamorats a tot el grup, però en especial es veu que va tenir 
molt de feeling amb una de les joves del grup... Us mantindrem informats de l’evolució 
d’aquestes personetes.

I MIV6 tampoc es queda curt... Com sentiu! Els nous monitors i monitores de l’esplai 
també van tenir una ruta moguda, però... Deixarem el tema aquí.

No ho sabeu encara? S’ACOSTA UN CASAMENT! Aquestes colònies un dels mo-
nitors de l’antic MIV3g li va demanar la mà a una monitora de l’antic MIV1!!!! Tant 
infants com monitors/es vam acabar molt emocionades al veure la situació! Segurament 
estarem totes convidades al casament, si més no, aquí tindreu les MIVXAFARDERIES 
per explicar-vos-ho T-O-T!

QUE COMENCIN
LES XAFARDERIES
DEL NOU CURS!!


