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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:
●

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. Si no us heu apuntat encara, envieu-nos un correu el
més aviat possible per què us guardem un lloc.

●

L’AGO (Assemblea 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.

●

El pròxim dissabte dia 26 de Gener a la tarda l’equip de monitors i
monitores juntament amb el cau i el GEP organitzem l’activitat infantil de
Sant Raimon.

●

Ens plau també informar-vos 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 al dia 11 d’agost.

●

Demà l’equip de monitors i monitores participarem en el concurs d’estirar
corda de Sant Raimon.

●

A caire de curiositat, sabíeu que l’esquitx amb aquesta edició fa 245
números? Són molts anys d’esquitxos però si mireu la portada és fàcil
saber-ho. Però sabíeu que hi va haver una època que el MIV ho va
passar malament econòmicament no podíem fer l’esquitx perquè no
tenim els diners per imprimir-lo?

Res més des de l’equip de monitores del MIV, esperem que us hàgiu animat a
venir a la sortida de pares i mares i ens veiem el dia 2.
Una abraçada a tots i totes,
L’equip de monitores del MIV.
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THE MIV 6
6

Fa dues setmanes, cinc joves de MIV 6 i dos monitors, vam tornar d'un campament
internacional a Àustria, exactament vam estar 9 dies a Döbriach i 2 dies a Viena, la
capital d'Àustria. Vam estar fent una formació sobre la participació i la seva
importància.
Allà nosaltres com a grup ens vam entendre molt bé amb la gent de Macedònia i Itàlia i
vam crear uns vincles molt forts entre nosaltres també. Vam aprendre molt sobre les
altres cultures i ens van ensenyar danses i cançons de la seva terra, i nosaltres vam
poder compartir les nostres amb els joves dels altres països.
Hem gaudit molt de l'experiència i esperem poder tornar a fer un campament
internacional perquè és impressionant.
Com esplai, creiem que és molt importar facilitar experiències com aquestes per a les
joves, ja que està molt bé i t'ajuda a créixer molt a nivell personal.
Hem après moltes coses sobre aquesta experiència i la recomanem a
tothom.
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La vida sense el MIV no existeix. Sí que és veritat que, al deixar de ser
monitora, deixes d’ocupar tant de temps físic i, sobretot, mental amb
l’esplai, però el sufix “-del MIV” no t’abandona mai. Seguim intentant
guanyar les batalles MIV vs. Cau quan ens trobem els caps i quel·les
i, ara que hi ha gent que té canalla, ens atrevim a voler convèncer-la
perquè les apuntin al MIV (hehehe).
Jo sense el MIV no podria ser la mateixa persona que sóc. De l’esplai
he tret una colla d’amigues que són una bombolla de seguretat i
amor que no hauríem pogut formar si no haguéssim estat i joves del
MIV, he conegut a gent de generacions i grups d’amistat als que no
m’hi hauria apropat mai i que han ajudat a construir-me com a persona i hi he trobat una manera de creure en l’educació que d’altra
banda segurament no hauria conegut.
A més, he tingut la sort de ser monitora de les joves del 2001 i 2002
(espai per la plorera de la Joana).
Ara em poso sincera i toco de peus a terra, creia que els dissabtes
serien avorridíssims i que no hi havia res a fer. He pogut descobrir
que no cal córrer durant tot el cap de setmana, que puc anar a fer el
vermut amb la família i allargar les xerrades de sobretaula i que, fins i
tot, podem fer de persones grans i organitzar dinars amb les amigues
els DISSABTES, monis sembla increïble, oi?
Dit això, moltes gràcies per haver-me deixat un espai a la revista que
tant he estimat i que tant d’estrès m’ha produït (perquè feia l’espai
cultureta a última hora SEMPRE) per acomiadar-me un cop més del
millor esplai del planeta! Una abraçada gegant a tota la família del
MIV i molts ànims pel que vingui.
Ens veiem d’aquí uns anyets a la JUMPA!
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PODREU TROBAR LA SORTIDA D’AQUEST LABERINT?
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MIVEnigma
Hola hola hola! I aquí arriba el primer MIVEnigma de 2019! Aquest
fins i tot es pot resoldre per experimentació, ja ho veureu.
Per cert, abans que res aquí teniu la solució del MIVenigma anterior!
Era facilet, esperem que us en hagueu sortit perfectament.
La solució és fer que un talli la barra de pa i l'altre que triï quina vol. D'aquesta manera
el que talla ho intentara fer el màxim de just i estarà satisfet per que ho ha fet ell i l'altre
estarà content perquè ha pogut triar ell quina barra creu que és més gran.
Molt bé! Doncs aquí vé el super enigma de gener, que com veureu
també és força senzillet si s’integren correctament les distribucions de
pressió i de fricció en intradós i extradós, considerant alt Nombre de
Reynolds en la simplificació de Euler de les ecuacions de Navier-Stokes
(energia, quantitat de moviment i continuitat). Per suposat
necessitareu les lleis de Newton! (Es pot suposar gravetat constant al
llarg de la trajectòria descendent del paper):

El Tito s'aposta que si deixa caure al mateix temps dues fulles de paper
iguals des de la mateixa altura, pot fer que una arribi al terra molt més ràpid
que l'altra. Com ho fa sense afegir ni treure pes?
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Hola petites xafarderes i petits xafarders! Ja hi tornem a ser, per fii!
Des de la millor secció (jeje que es noti l’ego) us volem desitjar feliç any
2019! Com us han anat les vacances? A les monitores molt bé! Com ja
sabeu, vam fer la tancada i la reunió va durar menys de 5 hores! Crec que
ningú s’ho va creure, perquè mira que vam fer feina! Després vam fer
l’amic invisible amb uns regals preciosos, genials i fets a mà com sempre!
Aquest cop hem decidit obrir les mivxafarderies al Instagram del MIV i ens
ha arribat coses bones, boniques i amb salsa! Començarem amb MIV5,
se’ns a comentat que un jove va batallar contra un gegant d’un perdut
poble de muntanya. El noi en va sortir victoriós amb una arma tipus
tiraxines i una bola que foradà el cutis del monstre i deixà a MIV5 dormir
tranquil·lament! Donem les gràcies al valent jove (el monstre no ho crec)!
Aaaaai MIV6! Miren un capítol de Black Mirror, fan manetes, fan peuets i
sorgeix l’amor! Ho defineixen com que “no hi ha gran cosa”: un tal F i una
A porten un tanteig.... important ja, el J i la E ens comenten que diuen que
estan sortint, tot i que encara no se sap del tot. Ja és conegut per tot
l’esplai però, que la A i el J estan sortint, sinó fixeu-vos a dos quarts de
cinc, que venen juntets i agafadets de la mà a fer esplai.
I acabem amb Àustria! Les assistents al viatge troben tant a faltar als
companys de Macedònia, Itàlia i Àustria... Enamorats/des van quedar! Tot
i que el menjar no era excel·lent, també troben a faltar les valoracions a la
torre, tot i que parlar en anglès no ho troben a faltar tant. Ens comenten
els monitors que gràcies a aquest viatge tots ells es tenen molta estima!!
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