Benvolgudes MIVes i MIVs,
Ja fa un temps que hem començat el curs i ja tenim més confiança
entre infants i monitors i monitores, ja hem fet una sortida de dos dies
que estem segurs que va anar genial i ja hem fet la sortida dels drets
dels infants. I és d’aquesta sortida que us volem parlar. Vam tractar els
drets dels infants però sense saber-ho també estàvem treballant un
altre tema: l’adultocentrisme. Però què és l’adultocentrisme?
L’adultocentrisme és el paradigma que estableix relacions socials asimètriques i de poder entre les persones adultes i les persones joves,
adolescents, infants o la gent gran.
Però que vol dir això? Vol dir que els infants, adolescents i la gent gran
no tenen tants drets o són discriminats pel fet de ser infants, adolescents o gent gran. Nosaltres ens centrem sobretot amb els infants i
adolescents i per tant treballem aquest tema des del seu punt de vista.
Però, som els monitors totalment innocents?
Per exemple, donar-li aigua amb sucre a un infant que té mal de panxa
i dir-li que és una medicina és enganyar-lo i estem aprofitant que és un
infant. Dir-li a un adolescent que queden cinc minuts per acabar el tram
de ruta quan no és veritat és abusar que tenim més informació que ells
i no confiar que ens diguin la veritat quan diuen que estan cansats.
És per això que tots hem de tenir en compte que pel fet de ser adults
tenim uns privilegis que potser no reconeixem.
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AQUESTS I AQUESTES
SÓN MIV 1 A PUNT DE
LIAR-LA PARDA AMB
LA SEVA CREATIVITAT
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Exactament no sabria que posar amb mitja
pagineta que em deixen... Catorze anys,
des dels sis, es diuen molt ràpid. Gairebé
tres quarts de la meva vida dins el MIV i no
crec que me’n oblidi fàcilment, de fet crec
que MAI me’n oblidaré del que el MIV m’ha
aportat, ajudat i millorat com a persona. He
conegut gent amb qui he creat una amistat
immillorable, he tingut monitores que em
pensava que eren superheroïnes, he plorat
de ruta, m’han aplaudit quan donava voltes
a un camp descalç i amb pijama etc...
Gairebé tots els clitxes d’esplai que us
pugueu imaginar podríem dir que els he viscut, però n’hi ha un que és, per
mi, el més important de tots: aprendre a ensenyar i ensenyant aprenent.
La meva última etapa al MIV (la de monitor) ha sigut la que m’ha fet veure
l’esplai com al projecte tant immensament bonic que tenim i sobretot dono
mil gràcies a les persones que creuen en ell. Per últim m’agradaria que
totes les persones que llegiu això: nenes, nens, monitores, monitors,
pares, mares... el pròxim cop que anem al MIV penseu, que en aquest lloc
hi ha passat gent de tota mena però totes i tots seguríssim seguríssim
que s’estimaven molt! Feu-ho també vosaltres!
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CANVIAR EL MIV DES DE FORA
Aquest estiu 4 monitores vam poder gaudir del fabulosos cursos Marta
Mata que ofereix l’Escola lliure el
Sol, 3 d’aquestes vam anar a
Viladrau a fer el curs de
monitores. La Marta, l’Arnau i
l’Epi, van arribar amb aquella por
nerviosa de sentir-te a un lloc
nou i estrany, però sabien que
les 27 monitores restants que hi
havien allà es sentien igual i això
provocà que totes 30, no es
posessin cap màscara i tothom
és coneguès tal i com són. Van
ser 12 intensos dies en mig de la natura a una casa de colònies
formant-se en tot moment per poder ser millors monitores i per tant,
millors persones. Aquests cursos es basen en la convivència amb altres
monitores d’esplais de tota Catalunya amb les quals fas cada dia
formacions amb unes formadores per a poder ser millors monitores. Per
exemple, vàrem formar-nos en Pedagogia, Psicologia, Educació
Ambiental, Gènere, Ed. Emocional, Ideari, Jocs, etc. Tot centrat cap a la
nostra tasca com a educadores dins l’esplai fent-nos reflexionar amb
dinàmiques, jocs, debats, etc.
Van aprendre tècniques per poder emfatitzar molt millor amb l’infant i amb
l’arrel del seu problema, van reflexionar sobre que són realment els valors
dins un ideari, van debatre on estan els límits de la llibertat i com la
monitora ha de ser conscient d’això, van descobrir formes d’organitzar-se

d’altres esplais que ara volen portar al MIV per millorar-lo, van sincerar-se
entre elles de com es sentien ja que són amigues des de fa molts anys i
un llarg etcètera.
Ja que la convivència és contínua, es va crear un vincle emocionalment
molt fort entre totes elles on la sinceritat, l’amor, el respecte i l’empatia el
feien extremadament preciós. Tant que l’últim dia va provocar un llac de
llàgrimes pel comiat
de totes elles
d’aquella preciosa
experiència tant
transformadora.
Perquè no dir també
que van passar
successos molt
estranys com
l’aparició d’una
cabana de sacs en
mig de la nit, una
banda terrorista
compulsiva, una
columna molt
estimada per totes, un viatge interdimensional al ritme de Voyage Voyage
i festes repartides per tota la casa.
Sens dubte, l’Arnau, la Marta i l’Epi (Sergi) han tornat amb una versió
millorada d’elles mateixes com a monitores i que ara estan aportant a
l’esplai nutrint-lo de grans idees transformadores que faran que el projecte
del MIV pugui créixer sense parar.
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Hola MIVs!!!! Sabeu quin dia és demà?? Demà és 25 de
Novembre, i és el Dia Internacional contra la Violència
Masclista. Aquest és un dia per recordar a totes les dones que
han estat discriminades, insultades, agredides o assassinades
per ser dones. Per aquesta raó, és molt important que
visibilitzem aquest problema i lluitem per eliminar-lo.
I durant aquests dies, diversos col·lectius han estat organitzant
jornades feministes arreu
del país, aquí a Vilafranca
per exemple, La Ruda
(l’assamblea feminista del
Penedès) ha organitzat
unes jornades contra la
violència en l’ambit de la
salut sexual i reproductiva.
Hi ha molts tipus de
violències masclistes, i amb
la imatge de l’iceberg
podreu veure totes les
violències, tan les visibles
com les invsibles.
10

També, últimament es parla molt dels feminicidis, però sabem
què són? Els feminicidis són l’assassinat de dones per homes
motivats per l’odi, el menyspreu, el plaer o el sentit de possessió
envers les dones. Normalment aquests actes van acompanyats
de violència contra les dones, noies i nenes.
I què podem fer nosaltres per això? El que podem fer és
entendre el feminisme com a forma de vida. El feminisme no és
un moviment en què les dones
acabem manant ni oprimimint
el sexe masculí. L’objectiu és
l’alliberament del sexe femení,
amb totes les transformacions
socials que facin falta. I aquest
alliberament tindrà com a
conseqüència l’igualtat entre
dones i homes.
Salut i molt de feminisme!! Fins el mes que ve!
#ensvolemvives
Recordeu que el telèfon 016 és el telèfon d’atenció a les víctimes de
violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre en el registre telefònic.
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Noves Incorporacions
Ieep! Aquí tenim el nou mastodonte
del MIV. Es diu Lluc però els familiars
i amics de més confiança l'anomenen
Xustifluscki (està en procés de
canviar-se el nom definitivament).
Estudia informàtica, mig als Salesians
de Sarrià a Barcelona mig al MIV.
Es un dels més grans enamorats del
MIV i el seu pati el qual cuida amb
fervor i on hi te muntada la seva
segona casa (amb hamaca i tot!)
Durant el seu temps lliure li encanta
introduir els seus deixebles en l'art del anime el qual domina a la
perfecció. Ell sempre explica que tot això és gracies al seu mestre
Masashi Kishimoto el qual va conèixer durant la seva estada al
Japó en seva adolescència.
També li agrada molt jugar a l'ordinador, fer malabars (amb el Blei) i
quedar amb els amics sobretot si es per anar a caminar pels pujols i
per anar a sopar.
Ja per acabar (Oooohh...) cal comentar que si esteu buscant algú
per passar un bon sopar ell es la persona ideal. No només us sabrà
dir els plats que més "cunden", sinó que també sap fer les bromes
que més "cunden" i mantenir converses que encara "cunden" més.
Aconseguirà fer-vos sentir durant tot l'agradable sopar, que la vida
al seu costat encara "cunde" molt més!
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Ieep! Ja el tenim aquí, el nou individu que us
venim a presentar es el Blai Carbonell però si
despreneu prou flow podeu dir-li "Yarmà",
"Blei" o "Blei hijo de la calle".
Actualment està estudiant un grau mitjà de
comerç i marketing, però els estudis li
queden curts. Fonts molt fiables afirmen que
te el negoci d'aneguets de goma més gran
d'europa.
Deixant de banda els negocis, sabem que li
encanta la música, quan arribava la
castanyada o Sant Jordi, ell i el seu saxo son
l'anima de la paradeta del MIV. Es comenta per Vilafranca que molta gent
gran venien a comprar només per que el recordaven d'anys anteriors i
sentien la gran necessitat de tornar a escoltar el seu Swing Jazz.
També li encanta el futbol, tot i que ja no el practica no us dirà mai que no
a un "rey de la pista" o un "ràpid", de fet es ben sabut per tothom que te
parentesc amb en Pelé.
Si voleu passar una bona estona amb ell, el podreu trobar sempre pels
parcs i places de Vilafranca parlant de series amb els seus amics o
ensenyant a fer malabars a qualsevol infant que hi passava la tarda.
I ara ja per acabar, no ens podíem acomiadar sense conèixer una de les
seves peculiaritats més intrigants, si mai li toqueu el nas (cosa que li
agrada bastant, alguns cops fa roncs de gat i tot) notareu que no hi ha
cartílag. Alguns experts en el tema asseguren que es descendent directe
dels tritons i d'altres diuen que del Michael Jackson mateix.
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Blai Carbonell, Monitor de MIV3
On ets? Al MIV
Què fas? Mirant Naruto amb el Lluc.
De quina forma et sents avui? (Cara de
circumstància). D’una forma blanca.
Mar o muntanya? Muntanya si és com el
Pedraforca ni tan mal.
Gep o Cau: Bua... Nose sóc més de
Grapadora.
Carmanyola o entrepà? Buaa...Sóc més de
carmanyola però sempre t’acabes fent
entrepà.
Colònies o campaments? Bua... Sóc molt
indecis... Fa molt de temps que no vaig de
colònies així que campaments.
Un somni: Bua es que... no sé tio (Hola!).
Alguna suggerència? És molt extens no puc
triar amb un. És molt relatiu un somni.
Completa la frase: Si els cactus ploressin…
M’espantaria molt. Faria: Tio! Què és això?
Si poguessis treure un líquid pels mugrons
trauries.... Oli perquè és molt car i em faria
tot ric i per l’altra petroli.
Manguitos o flotador? Manguitos tenen més
de flow...
Una pel·lícula: (Li pregunta al Pau..., la Judit
s’afegeix) Em quedo amb la Pelé
Una cançó: Trip to India
Unes vacances: A Àfrica a veure les girafes.
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Un color: Taronja
Una paraula: Bua... Com es deia? Ah si!
Mshkila (problema en Marroquí)
Un joc: Bua et diré 3: el FIFA, el Pokemon i
Dragon Quest
A dalt o a baix: Emmm.... Pa’ què? Nose.
Una afició: Veure Anime (Martí diu: és un
estil de vida).
Per beure: Dos lletres juntes
Un número: JB ah no que és un número! El 5
Per menjar: (Cara pensativa). Un entrepà de
les Clotes de tortilla amb salsa brava
Un llibre: Rebeldes, no sé de qui és però està
molt fi.
Per què vas al miv? Perquè anava mun
germà i em van engatusar. En plan secta.
Quins són els teus dies preferits del miv? Dia
en Blanc, remembers i dia friki. Ah i setmana
del cigró.
Si et poguessis canviar el nom, quin et
posaries? Shikamaru
Qui és el teu padrí/na? La Jana Medina
Qui t’agradaria que fos el teu padrí/na si no
fos l’anterior: Jo escolliria el Guillem o el Nil,
sinó el Martí Perez.

Segueix el meu insta: @esplaimiv

Lluc Gil, Monitor de MIV2
On ets? Aquí
Què fas? Res, mirant el primer episodi de
Naruto Shippuden
De quina forma et sents avui? Elàstic
Mar o muntanya? Muntanyes baixes (Sant
Pau o Muntanyeta)
Carmanyola o entrepà? Carmanyola
yarmans
Gep o Cau: Cau, oh culleres, havia de dir cap
Colònies o campaments? Campas però no
ruta, campaments estàtics.
Un somni: Una logia (fruita de One Piece)
Completa la frase: Si els cactus ploressin…
em riuria molt (què cruel)
Si poguessis treure un líquid pels mugrons
trauries.... uff, en un cocacola i en l’altre
aigua
Manguitos o flotador? Flotadoor
Una pel·lícula: Los Juegos del Hambre o Shin
Chan a la recerca de les boles perdudes
Una cançó: nose…. A veure Volando sobre el
cuco de Ayax
Unes vacances: A Menorca
Un color: groc
Una paraula: Bartholomew Kuma
Un joc: Pokemon Zafiro Alfa
Una afició: una èpica… fer malabars
Per beure: un número amb lima
Un número: 43
A Dalt o a Baix: a Dalt de tot
Per menjar: un magret d’ànec

Un llibre: Cap
Per què vas al miv? Perquè és la moda
Quins dies són els teus preferits del miv?
Twister i després de la tancada
Si et poguessis canviar el nom, quin et
posaries? Un tot Japo, deixa’m pensar.
XustiFluscki, ai no. Un molt japo.
Qui és el teu padrí/na? L’Arnau el matau
Qui t’agradaria que fos el teu padrí/na:
El Tutu condiria que flipes

VISCA EL MIV! Pa’ hacerme el chulo
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Hi aquí tenim el meme guanyador referent a les assemblees que fem les
monitores cada dissabte a les 19:30h , enviat per la Laia Navarro (monitora).
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! Ja torna a ser aquí la super mega incomparable
secció del MIVenigma! Teniu apunt les vostres neurones esplaieres?
O només poden pensar en lo bé que s’ho han passat avui al esplai?
Abans que res segur que esteu esperant impacienment una cosa…
LA SOLUCIÓ DEL ENIGMA DE L’ESQUITX ANTERIOR! (Repiquen
els tambors) així que aquí la teniu:
“El Jeroni no té cap trofeu. Si ell digues la veritat, també seria veritat la tercera afirmació i per tant més d’una persona diria la veritat. Tampoc pot tenir
entre 1 i 99 trofeus per que la segona i la tercera serien veritat. Ni tampoc
100 justos per que llavors serien veritat les dos últimes. Per tant, el Jeroni no
té cap trofeu.”
Ja ho sabieu? Ni tant sols us hi havieu acostat? Hagi sortit com
hagi sortit, de ben segur que EL ENIGMA D’AQUESTA EDICIÓ
també us encantarà. A continuació el tenim!
“Quan es va inventar la torradora només podia torrar per un cantó i només
dues torrades a la vegada. Si trigava 30 segons per cada cara, llavors les
dues torrades es feien en un minut. Llavors, quan tardadiem en fer tres
torrades?”
Com a especial, aquí sota i ben petit us deixem una pista per si us
encalleu o si creieu que ja sabeu la resposta! Molta sort!

PISTA: LA SOLUCIÓ NO ÉS DOS MINUTS
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Ens ajudes a pintar aquest peix?

Els colors són:
1. Groc
2. Taronja
3. Vermell
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4. Blau fluix
5. Blau fort
6. Rosa

7. Marró
8. Gris

Hola petits xafarders i petites xafarderes! I tampoc tant petits, no ens enganyem... Ja
estem aquí amb una nova entrega de mivxafarderies, la secció amb més suc i amb
notícies que tenen més salsa que els macarrons amb tomàquet que porteu a les sortides!
Començarem amb les noticies que van quedar pendents a l’entrega passada: les
parelletes de MIV4 (i és que de MIV5 no tenim noticia alguna, mala notícia per la vena
xafardera que tenim dintre)! Tenim una bona i una mala notícia: una parella de les dues
ja s’ha extingit, tot i que segueixen sent molt molt amics, i... l’altre parella segueix en
peu!
I les noticies fresques començaran amb els més petits: Es veu que aquesta sortida dels
Drets dels Infants MIV1, eren més que un dels grups grans! A més, quan els seus
monitors amb tot l’amor del món els hi diuen “bebes” treuen la faceta menys “bebè” i
els ataquen! Així que ningú els hi digui, perquè no voleu que la tropa de MIV1 us ataqui.
A la mateixa sortida, MIV2 es van adoptar d’excel·lent manera a la incorporació de tres
noves monitores i aquestes van acabar molt contentes, ja que els infants no paraven de
cridar els seus lemes i aguantaven amb molta força les pancartes. A més, vam descobrir
que hi ha alguna infant que ja comença a desenvolupar la gelosia cap a altres esplais,
però ho deixarem en això, perquè tots sabem que les monitores del MIV som excel·lents!
(està ben vist que ens tirem floretes, no?).
Noticies interessants tenim de MIV3, oi? Es veu que aprenen dels grups més grans. Quan
és de dia, hi ha llum i, sobretot, els monitors i monitores davant els nens i les nenes
resulta que s’odien! Però quan es fa de nit i les monis desapareixen.... Resulta que
apareix una botella i la van fent girar!
Els tres grups més grans van fer unes excel·lents activitats i després es van unir molt bé
per organitzar-se a l’hora de fer pancartes i lemes. No sabeu com va arribar a dinamitzar
MIV6, ja treuen la vena monitores, i això que encara els hi queda un parell d’anys!
I fins aquí l’entrega de mivxafarderies mensual, recordeu que si teniu xafarderies, ens les
podeu fer arribar per les xarxes socials i, la pròxima entrega, serà molt més interessant!
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