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Aquesta	 setmana,	 gràcies	 a	 La	 Directa	 hem	 tingut	 accés	 a	 l’enregistrament	 d’una	

formació	a	docents	realitzada	pels	departaments	d’Interior	i	d’Educació	en	el	marc	del	

protocol	de	Prevenció,	Detecció	i	Intervenció	de	Processos	de	Radicalització	Islamista.		

En	 aquest	 enregistrament	 s’escolta	 a	 la	 representant	 del	 Departament	 d’Interior	

comentant,	de	manera	textual:		“L’Islamisme	és	que	l’islam	imperi	en	tots	els	aspectes	

de	les	vides	de	les	persones;	tan	econòmic,	cultural,	ètic,	legal,	jurídic...	llavors	és	aquí	

quan	entra	en	 confrontació	amb	 la	nostra	 societat	 ja	que	nosaltres	 tenim	unes	 lleis,	

models	de	viure	que	xoquen	amb	els	seus	perquè	volen	que	l’islam	imperi	en	tots	els	

aspectes”.	I	és	que	la	demagògia	no	s’acaba	aquí,	sinó	que	la	representant	segueix	dient	

que:	 “Hi	ha	poblacions	 i	barris	que	 tenen	més	presència	 	de	persones	musulmanes	 i	

intenten	 viure	 com	 en	 un	 país	 musulmà	 com	 es	 veu	 en	 diferents	 poblacions.	 Fan	

d’aquests	barris	el	seu	espai	i	el	problema	d’això	és	que,	creen	els	seus	guetos	i	la	gent	

autòctona	ja	no	hi	vol	entrar”.		

En	l’anterior	cita	posa	com	a	exemple	diferents	poblacions,	entre	d’elles,		Vilafranca	del	

Penedès.		

	

Des	del	MIV	i	conjuntament	amb	altres	entitats	de	lleure	de	la	vila,	volem	mostrar	el	

nostre	rebuig	vers	les	declaracions	per	part	d’una	representant	pública	que	culpabilitzen	

i	estigmatitzen	el	col·lectiu	de	persones	musulmanes	així	com	el	conjunt	de	la	població	

dels	barris	assenyalats.	Considerem	que	és	un	acte	d’irresponsabilitat	i	de	negació	de	la	

diversitat	que	tant	caracteritza	el	nostre	país	i	sobretot	la	nostra	vila.	Treballem	des	de	

la	diversitat	i	per	la	inclusió	de	totes	les	joves	de	la	vila,	i	ho	farem	sempre.		
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Bona tarda infants, joves famílies i esplai en general: 

L’assemblea de monitores us informem de diverses decisions i dates que poden ser del 
vostre interès: 

 El segon trimestre de MIV començarà el 12 de gener de 2019. 
 Per a poder anar guardant les dates, la sortida PIM (sortida amb pares i mares) 

serà el cap de setmana dels dies 2 i 3 de febrer a la casa de colònies La 
Marinada (Cambrils), hi participen tots els grups de l’esplai. Les famílies podreu 
venir el diumenge dia 3. Rebreu més informació en les properes edicions de 
l’Esquitx. 

 L’AGO (Assamblea general Ordinària) del MIV, on necessitem la participació de 
les famílies, finalment es realitzarà el diumenge dia 3 de febrer, durant la sortida 
PIM, a la casa de Colònies. Com cada any, s’explicarà l’estat general de l’esplai i 
dels grups, també es debatrà i preguntarà sobre diversos temes de més interès 
per a les famílies. 

 S’incorpora el Kevin a l’equip de monitores de MIV 3, a l’assamblea de monitores 
del MIV i a la totalitat de l’esplai. Estem molt contentes de poder gaudir de noves 
idees, i de la seva incorporació definitiva després de ja 3 dissabtes amb el grup. 

 Ens plau també informar-vos de que les colònies del MIV, amb MIV 1, MIV 2 i 
MIV 3, es realitzaran a la casa de colònies de Can Mas (Torrelles de Llobregat) 
des del dia 4 d’agost fins el dia 11 d’agost . 

 A caire de curiositat, sabíeu que devem ser la única entitat de lleure a tot 
Catalunya, i potser del món mundial, que té els grups numerats (MIV 1, MIV 2...) 
en comptes de tenir noms de tenir noms de animals/plantes/coses...? 

Res més des de l’equip de monitores del MIV, esperem que gaudiu de gaudiu molt de les 
vacances d’hivern, i tingueu una molt feliç entrada de l’any 2019. Ens veiem al gener amb 
molta més energia del esplai! 

Una abraçada a tots i totes, 

L’equip de monitores del MIV. 
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Adrià Arjona 

Després de 7 anys com a monitor i uns quants més com a infant 
i jove se’m fa molt estrany escriure aquesta secció… 

Bé, la vida sense el MIV és com un món diferent, sobretot quan 
parlem del cap de setmana. En els primers mesos que deixes de 
ser monitor agraeixes aquest temps de més que tens. Però, i 
després? Que ja has vist que tens aquest temps i que creus que 
és hora de dedicar-lo a algun projecte que et motivi i que pugui 
aportar-te el benestar i felicitat que vas viure els teus primers 
anys com a monitor... tot queda molt petit en la comparació! I sí, 
fas petites coses, li dediques temps a algun hobby que has trobat 
a l’estiu, estàs més temps amb els teus amics xerrant... Però us 
ben asseguro que en aquest temps que porto fora de l’esplai res 
ha estat a prop d’aportar-me, en intensitat, ganes i dedicació, allò que m’ha aportat el MIV.  

Ara bé, mirant-ho amb la perspectiva que t’aporten els anys d’experiència, ara realment veig el MIV 
com una etapa de la vida, única i màgica, una etapa que molts pocs privilegiats tenen l’oportunitat 
de viure i gaudir-la al màxim. Veig als companys, infants, joves i famílies, amb les que he tingut el 
plaer de treballar i aprendre, sortint d’un dia d’esplai i no puc més que recordar moments, aventures 
i històries que m’han fet créixer com a persona i ser feliç. Veig que la gent ho segueix gaudint amb 
aquella intensitat i que encara que no hi siguis, el MIV continua endavant, adaptant-se a la gent que 
hi ha i a la realitat que l’envolta. Que segueix educant en valors a través del joc i que transforma la 
societat. I em faig meva una frase d’una jove, que després d’una dura caminada, arribant a les 
fosques, ens va vindre als monitors i ens va dir: sé que tot sortirà bé. Perquè aquesta és la seguretat 
que transmeteu.  

Com a exmonitor, infant i jove del MIV, us animo a totes a que gaudiu de les experiències, les “bones” 
i les “dolentes” i que penseu en els espais on s’és feliç, i si el MIV és un d’ells (cosa que espero i 
desitjo), gaudiu-lo encara més i treballeu perquè aquest sigui millor. 

 

Un exmonitor que s’estima l’esplai i a la seva gent,  

que tingueu molta felicitat. 



Aquesta edició la dedicarem a parlar sobre un tema que fa temps que mica en 
mica tant monitores com infants i joves hem anat tenint més i més en compte, de 
manera subliminal, suau... Parlem ara una mica de la educació emocional en els 
espais (grups d’infants, assemblees, reunions...) de l’esplai. Ens hem centrat 
sobretot en els moments que dediquem a compartir emocions i sentiments. 

La tendència de treballar cada cop més des de l’educació emocional neix sobretot 
vinculat a les formacions intensives de monitores. Any a any, les participants 
rebem idees sobre la seva importància i com ens pot ajudar a ser encara millors 
monitores, de manera que tornem amb moltíssimes ganes de fer que els grups de 
l’esplai siguin cada cop més espais còmodes i on les participants ens puguem 
sentir lliures de expressar-nos, escoltar, gaudir del suport que poden brindar les 
companyes i de comprendre’ns mútuament el màxim possible, com a metodologia 
per evitar conflictes.  

I l’experiència ens comença a dir que funciona. Per exemple, les monitores, abans 
de cada assemblea, podem compartir com ens sentim amb les nostres companyes. 
I creieu-me quan us dic que en aquests moments l’ambient canvia: Es “paren” les 
màquines de l’esplai (que us podeu imaginar que un dissabte a la tarda van a tutti 
pleni), es miniaturitzen els problemes i en el fons ens recordem mútuament que  
si les coses funcionen bé sovint té molt a veure amb els sentiments, sobretot quan 
som voluntàries i treballem envoltades de amics i amigues. 

De aquestes actituds, i de aprendre de altres esplais, neix el que als infants els hi 
hem exportat com a “colles”.  En aquests espais, es divideix el grup 
convenientment i dediquem una estoneta breu a explicar-nos com ens sentim i 
com ha anat la setmana.  Moltes vegades, facilitem l’expressió proposant que 
cadascú digui en quin color estaria el seu estat d’ànim, o quin paisatge seria...  
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Així, tot això en primer lloc esdevé un mètode per cuidar-nos més entre nosaltres: 
Si algú abans ha comentat que té un dia una mica enfadada, potser millor que la 
brometa de torn li gasti a qui m’ha dit que estava a tope de energia. 

Però el que aporta fer colles va una mica més enllà de aquest objectiu “informatiu” 
cap a la resta.  Una mateixa, quan ha pogut comunicar com es sent a les 
companyes sovint se sent més connectada amb el grup, més còmode i més 
relaxada. Per a les monitores, aquí hi ha un dels grans eixos de treball de l’esplai: 
Que el grup esdevingui una zona de confort per a les participants, doncs llavors 
des de la zona de confort és molt més fàcil treballar l’aprenentatge vivencial com 
a grup, aprendre de les companyes i de les monitores, gaudir de les activitats... 
Amb tot això, aquests espais els potenciem encara més de colònies/campaments, 
doncs allà passem moltes més hores juntes i vegades les emocions estan a flor de 
pell! 

Per suposat, cal dir que ens queda un llarg camí per recórrer. A vegades quan les 
monitores proposem de fer aquestes dinàmiques se’ns tatxa de “cotillas” (que una 
mica també eh) o potser s’acaben banalitzant, de manera que poden quedar 
buides de contingut. Altres, els grups s’ho prenen màxim a tope i es pot veure 
reflectit el seu efecte en la resta del dia o de l’activitat. Que complicats que són 
les i els infants i joves a vegades! 

Malgrat tot, des de grans fins a petits la majoria diuen que veuen la utilitat de 
promoure espais on dediquem una breu estoneta a explicar com ens sentim i com 
ens va a la gent que estem allà. Així doncs, a seguir treballant per aconseguir 
cuidar-nos encara més i gaudir encara més totes juntes! 
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Hola MIV’s!! Per fi arriben les festes d'hivern! Unes dates ben 
senyalades: plenes de àpats generosos, retrobaments i 
abraçades intenses i també, regals. Aquests últims sempre 
acompanyats de polèmiques com el sexisme en les joguines o el 
consumisme. Així doncs aquest any us volem compartir una nova 
proposta apostant per la reflexió: La regla dels 4 regals. 

Fa temps que psicòlogues, psicòlegs, pedagogues i pedagogs 
parlen del fenomen dels infants hiperestimulats per la gran 
quantitat de joguets i regals que reben, per això ha sorgit 
aquesta proposta la qual defensa que els infants i les/els joves 
només rebin 4 regals: 

 

- Un d'ells hauria de ser alguna cosa per llegir 
per estimular la lectura i l'aprenentatge.  

 

- Un altre podria ser alguna cosa per posar-se 
com unes sabates o alguna peça de roba. 
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- La següent alguna cosa que realment 
necessitin com una motxilla nova per anar a l' 
escola.  

 

- I per últim alguna cosa que desitgin com 
aquella joguina que han demanat a totes 
les cartes als reis.  

 

Aquesta nova proposta ens ha semblat molt interessant i la 
volíem compartir amb vosaltres per intentar trencar amb una 
problemàtica que sorgeix del sistema però que afecta 
directament a totes les famílies i en el nostre dia a dia.  

I amb tot això no volem acomiadar-nos sense desitjar-vos unes 
molt bones festes plenes de torrons i polvorons (a poder ser 
ecològics i de proximitat), i quatre regals ben xulos i necessaris 
ja vinguin del tió, dels reis o de qui vulgui fer un regal per a 
nosaltres aquestes festes! Ens veiem l’any que vé! 
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Noves Incorporacions
Avui us presentem amb el número 81 una altre 
de les fitxatges d'aquest any, la nova promesa 
del MIV es diu Núria Fernández, però us podeu 
dirigir a ella com a "Nunu" o "nuriia09", 
preferiblement l'últim.  

És monitora dels més petitons, sempre que la 
veieu amb els infants notareu que aquests la 
tenen boja d'amor (es que son tant cuquis <3). 

Actualment estudia un grau superior d'higienista 
dental a Barcelona, tot i que li encanta es un 
drama amb els viatges fina allà cada dia.  

Realment no para en tot el dia, gairebé es més fàcil trobar-se algú del 
GEP fora de missa que quedar amb ella (fonts no gaire fiables ens 
afirmen que han vist les monitores del seu grup preparant dissabte a altes 
hores de la nit). 

Però això per ella no es res ja que després del grau superior, ja cansada 
de tantes dents. Com que li encanta el món animal, vol estudiar les aus 
exòtiques... De fet es comenta que aquesta afició ve d'un projecte que te 
en ment que podria canviar el món tal i com el coneixem. El projecte 
consisteix en un estudi molt exhaustiu sobre les 7 diferencies entre el Kiwi 
(Au) i el kiwi (fruita) que demostraria que la teoria de l'evolució es 
totalment falsa.  

I ja acabant, no podíem marxar sense explicar-vos que la seva gran afició 
secreta es la poesia. Des de ben jove que ja apuntava maneres amb 
frases com: "Que tu sonrisa no este en reformas", "'Que si te disparan soy 
yo la que sangra", o la ja popularitzada "Princesas es hora de quitase la 
corona y ponerse la gorra". 
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corona y ponerse la gorra". 

 

Ieep! Ja la tenim aquí, la nova 
fiera del MIV.  Ella es la Berta i es 
monitora de MIV2.  

El primer que cal destacar d'ella 
es la seva motivació 
incondicional, si li pregunteu a 
qualsevol monitora us explicarà 
com amb la seva presencia pot 
convertir-te les ganes de rendir-te 
al grup d'infants desprès d'un dia 
dur de MIV en una onada d'amor i 
felicitat amb aquests. 

I es que ja porta 9 anys desprenent aquesta alegria amb totes nosaltres!  

9 anys porta també enamorada de la música, diuen que quan va néixer li 
van presentar un senyor violoncel el qual havia de tocar estirant-lo a terra 
a causa de la mida i que des de llavors no hi ha hagut ningú que els hagi 
pogut separar (apart de la guitarra que la toca genial).  

Actualment està estudiant un grau mig sobre persones amb situació de 
dependència (te un cor enorme <3). 

El que encara potser no sabeu (i potser ella tampoc) es que tot i estar 
estudiant això, al MIV tenim en part una situació de dependència. Sovint 
si pareu bé la orella podreu escoltar grups de monitores i/o infants xerrant 
sobre que farien si no veiessin el seu somriure i la seva alegria cada 
dissabte.   
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Berta Martínez, Monitora de MIV2 

 

On ets?A casa 

Què fas?Feina, estudiar (què divertit) 

De quina forma et sents avui?Feliç i rodona com una bombolla. 

Mar o muntanya?Muntanya 

Gep o Cau: Cap dels dos. 

Carmanyola o entrepà?Carmanyola. 

Colònies o campaments?Campaments. 

Un somni:Volar. 

Completa la frase: Si els cactus ploressin… la vida seria més plena.  

Si poguessis treure un líquid pels mugrons trauries.... què?? Cocacola i aigua. 

Manguitos o flotador?Flotador. 

Una pel·lícula:Jo què sé... Sota la nota. 

Una cançó:emm... Bombes de Pirats. 

Unes vacances:A Polònia. (de TV3). 

Un color:Negre. 

Una paraula:Flors. 

Un joc:Jo què sé... La peste alta. 

Adalt o abaix:A baix. 

Una afició:Música. 

Per beure:Aigua (pels peixos). 

Un número:69. 

Per menjar: Formatge roquefort.  

Un llibre:Un petó de mandarina.  

Per què vas al miv?Perquè mola i som molt guais.  

Quins són els teus dies preferits del miv?La twister. 

Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries?Teta. 

Qui és el teu padrí/na?La Marta! (superguai) 

Qui t’agradaria que fos el teu padrí/na si no fos l’anterior:No ho sé, la Marta perquè l’estimo.                 

(ohh) 

 

Bueno... M’aburreixo! 
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Nuria Fernandez, Monitora de MIV1 

 

On ets? A casa. 

Què fas? Dons re he acabat de sopar. 

De quina forma et sents avui? Bastant bé.        

Aixx.. noseee... com un espiral! 

Mar o muntanya? Muntanya. 

Gep o Cau:  MIV. 

Carmanyola o entrepà? M'agradaria    

carmanyola, però sempre acaba sent     

entrepà, osigui que entrepà 

Colònies o campaments? Bua, campas! 

Un somni: No se, aprovar, lo típic (Esperem        

que sigui així). 

Completa la frase: Si els cactus ploressin…       

Hem punxaria igual. 

Si poguessis treure un líquid pels mugrons       

trauries.... Cervesa i cacaolat. 

Manguitos o flotador? Flotador. 

Una pel·lícula: Harry Potter (ella en sap). 

Una cançó: Ai no se... posa que no se ara          

mateix... Es que em fas les entrevistes a        

cada hora... 

Unes vacances: Ara al nadal jo m'aniria a la         

neu, però no, estic pobre. 

Un color: Groc mel. 

Una paraula: "Mechero". Flamisell. 

Un joc: Parxís, com les iaies. 

A dalt o a baix: adalt. 

Una afició: dormir. 

Per beure: Cervesa. 

Un número: 7 (el 81 li agrada més        

realment). 

Per menjar: Pizza. 

Un llibre: Mierda bonita. 

Per què vas al miv? No se de petita em van           

"enxufar" allà i mira, jo segueixo perquè       

mola. 

Quins són els teus dies preferits del miv?        

Aquest any tots perquè bereno cada dia, es        

un bon regal. 

Si et poguessis canviar el nom, quin et        

posaries? Alex. 

Qui és el teu padrí/na? El Marti Perez. 

Qui t’agradaria que fos el teu padrí/na si no         

fos l’anterior: No et diré a tu, perquè no.         

Dons mira la Paula, "nuestra" Paula. 

 

Es molt tard, ah i felicitats!!!  

(Merciii!<3) 
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I aquí tenim el meme guanyador d'aquesta edició! La persona anònima que l'ha 
enviat (recordeu posar el vostre nom i grup) sap com es troben a faltar els 
dissabtes de MIV durant les vacances. Gràcies a totes per participar! 

Si creus que tu podries fer-ho millor no ho dubtis més i envia'ns els teus memes 
referents al MIV a mivesquitx@gmail.com i participa al concurs de memes! 
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MIVEnigma
Hola a totes i tots! En aquesta edició us portem un enigma més facilet, 

ja que els dos primers han sigut força complicats. Així que intenteu-lo 

fort, que segur que surt! 

Aquí teniu la solució del MIVenigma anterior! Era bastant difícil, 

esperem de tot cor que us hagi sortit bé: 

“Amb una torradora que pot fer dues torrades a la vegada i tarda 30 segons per 
cara, podríem fer tres torrades en un minut i mig: Posem dues torrades i les fem 
per una cara. Al cap de trenta segons,  girem una de les torrades i comencem 
una altra torrada. Al cap de trenta segons més, traiem la torrada que ja està 
acabada, girem la altra que hi ha posada i posem la que estava a mitges. “ 

Complicat eeh? Esperem que almenys la solució hagi quedat clara! 

Anem a pel enigma de aquest desembre! 

 

“Dos nens de l’esplai  mai estan contents amb el repartiment que fa la 
monitora quan parteix una baguette pels dos, a l’hora d’esmozar. Els dos 

pensen que l'altre és més gran. Com ho pot solucionar la moni? 

 

I aquí tenim el meme guanyador d'aquesta edició! La persona anònima que l'ha 
enviat (recordeu posar el vostre nom i grup) sap com es troben a faltar els 
dissabtes de MIV durant les vacances. Gràcies a totes per participar! 

Si creus que tu podries fer-ho millor no ho dubtis més i envia'ns els teus memes 
referents al MIV a mivesquitx@gmail.com i participa al concurs de memes! 
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ENS AJUDES A RESOLDRE EL SUDOKU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I QUE PASSEU UN BON ANY NOU! 
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Hola petits xafarders i petites xafarderes! Ja hi tornem a ser amb una nova entrega! 

Com sempre, començarem amb els grups més petitets. Ja sabeu que MIV2 va fer una 
sortida dissabte passat? Doncs es veu que d’aquella sortida van sortir noves amistats, i és 
que... Quin millor moment per fer cohesió que una bona sortida? Una nova parella 
d’amics va acabar marxant de la sortida dient que eren els millors amics i estaven súper 
contents! 

Heu vist que MIV3 fa uns dissabtes que tenen un esser desconegut que els hi va a fer de 
monitor? Ja heu llegit les notícies noves? O sou d’aquells mivxafarders que va 
directament a la xixa (és a dir, aquí jeje)? TENEN UN NOU MONITOR! Es diu Kevin i des 
d’aquí, esperem que tots i totes el tracteu súper bé i sigueu els angelets que ens feu 
veure que sou..... És broma, ja sabem que no ho sou! Si voleu saber més coses del Kevin, 
a part d’anar i preguntar-li, en un futur pròxim, tindreu una secció on parlarem d’ell, així 
que sigueu pacients. 

MIV4 fa uns anys va jugar a la pinça (aquell joc on tens una pinça d’estendre i l’has 
d’intercanviar per un altre objecte, que també has d’intercanviar i així successivament). 
Doncs aquell dia van aconseguir una mona de pasqua de xocolata blanca més gran que 
els nostres caps. Aquest dissabte hi van tornar a jugar i.... Quin desastre! Un grup va anar 
a casa del FN i van agafar el menjar d’allà!!! Maleits tramposos.... Sort que els altres 
grups ho van fer bé i, entre d’altres, van aconseguir dues coses i una tauleta de xocolata 
de Cal Bertran, i a més, encara tenien la pinça! (Cal Bertran no patrocina aquest espai) 

Aquest ha estat, o això esperem, un dissabte molt i molt bonic. MIV3 ha fet un súper 
pongo i les joves de MIV5 estaven súper súper il·lusionades tota aquesta setmana 
perquè han fet l’amic invisible i tenien moltes ganes de regalar-se coses les unes a les 
altres! Esperem que el pongo i l’amic invisible hagi complert totes les expectatives. 

Des d’aquesta secció, el MIV, us desitgem molt bones festes i bon any nou! I molt bon 
viatge MIV6 esperem que ens porteu moltes mivxafarderies per l’any que ve i que gaudiu 
d’aquesta experiència única! Es veu que algunes joves van a Àustria amb Esplac! 


