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Aprofitem que fa temps que no posem aquest text per tornar-lo a posar. El va escriure Carles Ca-
pdevila fa 12 anys i durant molt de temps va estar penjat en uns plafons molts grans a l’entrada 
del MIV fins que es van fer malvé i no es podien llegir.

Són uns éssers estranys d’entre 18 i 25 anys que es fan dir monitors d’esplai, o caps 
d’agrupaments. Els reconeixereu perquè pringuen totes les tardes de dissabte als caus muntant 
gimcanes, perden els caps de setmana fent excursions i malgasten la Setmana Santa sencera i 
quinze dies de juliol anant de campaments. I tot sense cobrar res i amb una passió que no pot 
ser bona per a la salut.
 
La broma fa dècades que dura, i no són quatre sonats, es tracta d’uns quants milers. S’ha procu-
rat fer burla d’ells com a xirucaires idiotitzats, se’ls ha fet saber que s’han acabat les utopies i que 
la gràcia d’avui dia és ser famós, però ells insisteixen que no. Són especialment pesadets amb la 
idea d’anar a la muntanya i educar en el lleure, assumeixen responsabilitats i ens donen lliçons 
als pares sobre coses tan antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se’ls veu 
feliços, i -el que és pitjor- a la canalla que cuiden, també. Això els fa poc integrables a la societat, 
perquè el que es porta és no fotre res i fer cara d’estressat, i no pas passar-te el dia organitzant 
coses amb un somriure.
 
L’administració els dona l’esquena i els nega el dret a fer servir les escoles públiques (perfec-
tament desaprofitades els dissabtes) per intentar que s’ofeguin en petits locals d’entitats que 
sovint són literalment uns caus, però ni així pleguen. Els mitjans de comunicació tenim a punt el 
protocol del linxament mediàtic i exigència de responsabilitats a la mínima que algun grup es 
perd al bosc, però ells allà, valents.
 
Les tècniques de captació de nous membres són terriblement sofisticades. Per culpa d’un mèto-
de estranyíssim anomenat seguir l’exemple (oi que sona carca?), molts nens d’esplai s’acaben 
assemblant als seus monitors, i volen ser castellers, diables o voluntaris d’oenagés. I com que el 
moviment es renova, costa etiquetar-los de gent poc moderna, perquè viuen al dia i s’adapten 
als nous temps.
 
Si almenys tant d’esforç fos al servei d’una secta destructiva, s’entendria, i algun actor de Ho-
llywood hi donaria suport. Però no, no són cap secta i la seva voluntat és totalment constructiva 
(ai, uix, quin concepte més passat de moda). Són tota una anomalia en els ambients derrotistes 
i les societats decadents. Algú els hauria d’aturar abans que se’ls acudeixi canviar el món de 
veritat.
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Bona tarda a totes i tots! 

Aquí tenim la secció on donem informació varia que considerem oportú recordar 
(Tot i això sempre us arriba per mail eeh ¬¬ però no tothom ens fa cas per allà). 

 Qüestionari sobre la sortida amb famílies: Us hem enviat un qüestionari 
per tal de que pugueu donar la vostra opinió sobre la sortida que vam 
realitzar el dissabte i diumenge 2 i 3 de febrer. Participeu-hi, les monitores 
tenim molt en compte les vostres aportacions. 
 

 Visiteu la nostra super pàgina web! mivsite.wordpress.com 
Hi trobareu el esquitx en color, els calendaris de trimestre dels grups, 
notícies sobre les activitats que fem... No us ho podeu perdre! 
 

 Sabíeu que el febrer deu ser el mes 
més soso del any? No sabem pas quina 
informació interna posar més, que 
sigui del vostre interès, en canvi, al 
març hi ha força més cosetes. Us 
deixem un dibuix del Godzilla per si el 
voleu pintar. 

 

Una abraçada! Ens veiem el dissabte vinent! 

 

 

www.miv.cat



4



5



6



7

Maria Poch, àlies Poxi. 

 

La vida sense el MIV arriba de cop, et trobes 
que no tens reunions entre setmana,  que no 
tens 100 whatsapp a llegir quan s’acosta el 
dissabte, que no has de dinar ràpid i afanyar-te 
per arribar puntual a les 16h, i llavors és quan 
te’n adones que l’etapa al MIV s’ha acabat, que 
és real i que ja no estàs dins l’equip de 
monitores (llagrimeta). Llavors et dones 
compte de totes les hores invertides, de totes 
les hores de dissabtes i caps de setmana, de 
totes les experiències que t’endus dels infants 
i joves i sobretot sobretot de totes les estones amb les monitores, aquestes són 
les que et fan veure tot el que deixes enrere i tot el que t’emportes per endavant. 
Amistats que duraran per sempre i moments que no s’oblidaran.  

Tot i així, aquesta part d’enyorança es veu recompensada quan els caps de 
setmana són una mica més teus, i pots fer el que realment et ve de gust, estar 
molt més amb els amics i família que fins llavors no li podies dedicar tantes hores. 

I per acabar, dir-vos que trobo a faltar al MIV, però m’encanta saber que hi ha 
persones com vosaltres que el tiren endavant dissabte rere dissabte, i que sense 
cadascun de vosaltres el MIV no és el que és actualment. Seguiu fent aquesta 
grandíssima tasca, i no deixeu mai de lluitar per tot allò que us proposeu! 

PD: Encara que no us ho sembli, trobo a faltar el moment de dissabte a les 16h 
quan us deia: Són les 16h, s’han acabat cafés! Jeejje 



Com bé sabreu, el cap de setmana del 2 i 3 de febrer, la gran família del MIV vam fer la 
ancestral sortida de cap de setmana on tots els grups vam anar junts, i a més el diumenge 
van venir les famílies! Com sabeu, vam anar a la casa de colònies de la Marinada. 
Dediquem aquest apartat a explicar-vos com va anar la sortida! 

El dissabte al matí, just després de arribar, vam fer 
jocs totes i tots per grupets! Com heu anat veient, 
es un model de jocs per quan tenim molta gent 
que anem adoptant mica en mica, doncs els jocs 
en massa a vegades resultaven excloents per a la 
canalla més petita o costava més participar-hi. 
Havent dinat, cada grup va anar a fer la seva 
pròpia activitat, doncs tampoc calia estar tot el 
cap de setmana fent coses tot l’esplai junt, i així 
els grups també trobaven un moment per estar 
més tranquils i al seu rollo.   

Uiuiui! La porta per anar ràpid cap a la platja estava 
tancada! Però al MIV no ens rendim, així que varis 
grups van haver de caminar una mica per arribar a 
la platja. I ostres, quin vent feia! Tot i això les més 
valentes i els més valents es van atrevir a mullar-se 
una mica els peus (d’aquella manera que després 
surts corrent en direcció contrària). Per els jocs de 
nit seguia fort el vent, que va ser incapaç de 
dissuadir a MIV3, que van fer activitat a l’exterior i 
s’ho van passar d’allò més bé! 

I diumenge tornàvem a començar amb jocs per grups, per anar escalfant l’ambient! Diuen 
per aquí i per allà que ho vau fer totes i tots la mar de bé! Moltes gràcies! Però no tot és 
gresca i xerinola, ja que després l’esplai necessitava a les famílies per a poder fer 
l’Assemblea General Ordinària del MIV. Un bon compendi de informació en el que no es 

MIV 1 van estar a tope amb el ukelele 

Evidenment, la zona de sofàs va esdevenir 
la preferida dels grups de joves 
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van estalviar esforços per tal de fer-lo més digerible. Després tocava gaudir una mica més! 
Mentre esperàvem el dinar, es va fer un formós debat per a les famílies, entre riures, 
pensaments i patates xips (Bueno, i els nens i nenes manguis que venien a buscar patates). 

Per acabar, un magnífic dinar en germanor! On està el segon plat? On està el segon plat? 
Ja sabeu que malauradament, al cuinar per tanta gent a vegades se’ns en van una mica els 
tempos. Esperem que tot us encantés i que estiguéssiu super a gust, ja que nosaltres vam 
estar-ho. Un cop acabat el dinar, ens vam poder repartir tot el menjar que va sobrar! (Jo 
mateixa vaig tenir fruita per tota la setmana) tot i que de carn gaire no en va sobrar eeeh? 
Moltes gràcies també per ajudar-nos a netejar, i disculpes per haver acabat tard de netejar 
la cuina, però no podíem pas abandonar a ningú solet o soleta allà a fer la cuina! Ja 
semblava tot acabat quan un dels 3 autocars es va espatllar, però per sort els vehicles eren 
més grans del que esperàvem, així que tothom va poder tornar a casa a l’hora prevista! 

 

 

Imatge de la activitat de diumenge al matí. Les monitores la hem fet 
servir per saber qui es va escaquejar de fer-la. 
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 LA MARIA I LA FLOR
La Maria era una nena riallera, feliç i, sobretot, molt artista, passava moltes ho-
res inventant històries, barrejant colors i dibuixant amb ells, versionant les seves 
cançons preferides...

Després d’unes llargues vacances d’estiu a Menorca, va arribar el temut setem-
bre i, amb ell, el primer dia d’escola.
Aquell any, la Maria estava especialment nerviosa: començava la primària. Al 
davant de la pissarra, la professora començà a explicar el que farien:
-Avui, heu d’escriure una redacció -va dir. La Maria es va posar molt contenta, 
perquè li encantava escriure!

-Però no ha de ser sobre qualsevol cosa - va afegir- ha de parlar de les vostres 
vacances d’estiu. -
“Bé, puc parlar sobre les platges de Menorca, i del cel ple d’estrelles que es veia 
a les nits!” Va pensar la Maria, encara animada.

- Però no en general -va continuar la  mestra - sobretot, haureu d’explicar: si heu 
fet un viatge, a on heu anat, com hi heu anat, amb qui, quants dies hi heu estat i 
el millor que hi vau menjar. 

- La Maria es va posar trista, a la seva redacció ja no hi havia lloc per a les platges 
ni les estrelles, però, de tota manera, com va fer la resta de la classe, va agafar el 
llapis i es va posar a escriure.

L’endemà, la professora va tornar a encomanar-los feina.
-Avui  -va dir -cadascú haurà de fer un dibuix.
- La Maria es va posar contentíssima, perquè li encantava dibuixar!

-Però no un dibuix de qualsevol cosa -avançà la professora -vull que dibuixeu una 
flor. -
Tot just la Maria començava a imaginar de quins mil colors podria pintar la flor 
quan la mestra va seguir:

-Espereu un moment! L’haureu de pintar d’aquesta manera -i, a continuació, va 
dibuixar a la pissarra una flor vermella amb una tija verda. 

La Maria va sospirar, desanimada, però, com la resta de la classe, va agafar el 
llapis i va copiar la flor vermella amb la tija verda. Així, les classes es van succeïr 
durant mesos.
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Un bon dia d’abril, la família de la Maria va decidir mudar-se de ciutat i això va 
voler dir també canviar d’escola.

El primer dia, doncs, la Maria va asseure’s a l’aula, i la professora va explicar-los el 
que farien:
-Avui dibuixarem. -Va dir. La Maria va restar quieta i atenta al davant del seu full en 
blanc.

Al cap d’una estona, la mestra es va acostar a la seva taula:
-Com és que no dibuixes, Maria? Que no t’agrada dibuixar?

-Sí -va respondre la nena -estic esperant que ens diguis què hem de dibuixar!

-És dibuix lliure! -Va aclarir-li la professora.

Aleshores, la Maria va mirar de nou el seu full, confosa. Sense entendre res, va ob-
servar com la resta de nens i nenes feien els seus dibuixos i, lentament, va agafar 
el seu llapis i va dibuixar una flor vermella amb una tija verda.

La concepció de l’aprenentatge com a quelcom que ens apropa a una espècie 
d’única veritat universal, un coneixement consensuat socialment com a correcte, 
que penalitza fortament l’error fins a  difondre la por a fer preguntes i, fins i tot, a 
respondre-les per nosaltres mateixes, podria fer entendre a les persones, desde 
ben petites, que la seva creativitat no té valor, i que no poden trobar maneres 
alternatives d’assolir els objectius que es plantegen. L’educació formal es val de 
moltes creences que, lluny d’apropar-nos a l’autonomia i al pensament crític, ens 
estanquen en la còpia d’idees ja establertes. Tot i això, diversos estudis actuals 
demostren que aquesta visió és contraproduent, motiu pel qual comencen a 
implantar-se programes alternatius a les escoles. Deixarem que els infants repetei-
xin el dibuix de la flor vermella amb la tija verda, o preferim deixar que imaginin, 
que inventin, que s’equivoquin per trobar després les seves pròpies solucions, que 
siguin lliures en accions i en pensaments?

(Conte original: Helen Buckley, La Maria i la flor)
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Noves Incorporacions
I aquí tenim l'ultima de les noves 
incorporacions. Ell es el Kevin tot i que 
també l'anomenen Boigdelkoko (per que 
serà?). 

Les seves amigues el defineixen com un cul 
inquiet, tant inquiet que no es pot estar 
massa temps al mateix lloc, una mostra 
d'això es el seu viatge a Euskal Herria. 

Es diu que va agafar una motxilla amb tot el 
que posa a les llistes que us enviem quan les vostres infants van de 
colònies/campaments i se'n va anar ni més ni menys que 7 mesos!   

Ha estudiat joieria i arts, li encanta fer joies artesanals, ja sabeu si 
voleu anar a la última i ser les més xules ell es la persona ideal. 

També li agrada molt patinar, va fer uns quants anys de patinatge 
artístic amb el gran Javier Fernàndez com a professor i mestre 
espiritual.  

No només amb el patinatge es un artista, amb la pintura també, 
més concretament amb l'art abstracte. Us deixem amb la seva frase 
més famosa: "L'art abstracte crec que ens defineix molt per les 
emocions i tal", molt utilitzada actualment per influencers famoses. 

Ja per acabar cal que sapigueu que si us mola la meditació, els 
budes i aquestes coses tant guais aneu a buscar-lo, amb ell tindreu 
hores de converses interessantissimes i segur que acabeu amb un 
descans mental i una felicitat absoluta!! 
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budes i aquestes coses tant guais aneu a buscar-lo, amb ell tindreu 
hores de converses interessantissimes i segur que acabeu amb un 
descans mental i una felicitat absoluta!! 

Ja la tenim aquí! Ella es la Neus 
Muntaner? Montaner? Muntané? 
Montané? Qui sap... Digueu-li com 
bonament pugueu... 

Actualment estudia a l'institut del teatre, 
entre les seves professores hi ha el 
rumor que el seu do innat podria 
provenir d'un parentesc amb Montse 
Pérez (Mercedes de Plats Bruts). 

I si mai li pregunteu pels hobbies veureu 
com de bé s'ho ha muntat ja que 

aquests son justament el que estudia (quina sort algunes!).  L'hi 
interessen molt el ioga i tot tipus d'arts com la dansa, la pintura, el 
teatre i fins i tot el gravat (si, encara existeix). 

Per quan us adreceu a ella hauríeu de saber que gracies als seus 
estudis de teatre es súper rapida pillant les ironies (de totes 
maneres intenteu evitar-les, potser la col·lapseu una mica si 
l'agafeu desprevinguda...). 

Ja per acabar us deixem amb tres curiositat seves! Ueueeee! Cotis! 
Cotis! Per començar es ben sabut que dorm amb el coixí sense 
mirar a la porta, no fos cas... pregunteu-li el perquè (Jijijiji!). També 
que de petita odiava les nines al nivell del Sid Phillips de Toy Story 
(tranquils, ja no ho fa això) i finalment es importantissim saber que 
forma part de la meravellosa orquestra de monitores del MIV junt 
amb el seu saxo! Yuhu!  

Noves Incorporacions
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Neus Montané, Monitora de MIV2 

 

On ets? Al tren! 

Què fas? Ara mateix? Escoltant musica 

De quina forma et sents avui? Molt contenta però cansada 

Mar o muntanya? Ambdues 

Gep o Cau: MIV 

Carmanyola o entrepà? Entrepà always 

Colònies o campaments? Campaments 

Un somni: Jo, una furgo i sudamèrica 

Completa la frase: Si els cactus ploressin…. la vida donaria llimones. 

Si poguessis treure un líquid pels mugrons trauries.... Orxata (ella en sap!) 

Manguitos o flotador? Manguitos. 

Una pel·lícula: La grande belleza 

Una cançó: House of the rising sun - The Animals 

Unes vacances: Portugal 

Un color: Avui Blau (important la paraula avui) 

Una paraula: Centrípeta 

Un joc: Twister 

Adalt o abaix: ?? (Qui sap?) 

Una afició: Saltar obre les ratlles blanques dels passos de zebra  

Per beure: Aigua 

Un número: 95 

Per menjar: Aguacate 

Un llibre: El libro de los abrazos - Eduardo Galeano 

Per què vas al miv? Perquè vaig al MIV? (Si, perquè vas al MIV?) 

Quins són els teus dies preferits del miv?Tots! (Ohhh!!) 

Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? Avui Lola (important la paraula avui) 

Qui és el teu padrí/na? La Xènia que me l'estimo molt! 

Qui t’agradaria que fos el teu padrí/na si no fos l’anterior: La Xènia i punt! 

 

 

 

 

 

Kevin , Monitor de MIV3 

 

On ets?Rambla 

Què fas? Estic mirant un senyor que està        

trucant. 

De quina forma et sents avui?Rodó perquè       

he menjar moltíssim. 

Mar o muntanya?Muntanya muntanya 

Gep o Cau:  cau però és que no. No res res. 

Carmanyola o entrepà?Crec que entrepà. 

Colònies o campaments? Campaments 

Un somni:bua és que no ho sé, ser una fulla          

d’un arbre. 

Completa la frase: Si els cactus ploressin…       

ostia doncs no ho sé... com completo       

aquesta frase? Em tiraria un pet, ui no no.         

Vale! S’ofegarien. 

Si poguessis treure un líquid pels mugrons       

trauries.... Colaocao i birra birra 

Manguitos o flotador?flotador 

Una pel·lícula:Planeta libre 

Una cançó:Shakeitout de   

Florenceandthemachine 

Unes vacances:Aindonesia 

Un color:lila 

Una paraula:de l’any u 

Un joc:la bomba 

A dalt o a baix:a dalt a dalt 

Una afició: patinatge artístic 

Per beure:birra 

Un número: el 8 

Per menjar: crec que espaguetis 

Un llibre:la revolución interior. 

Per què vas al miv?Perquè m’encanta és       

superguai. L’educació amb el lleure també i       

els valors i tal. 

Quins són els teus dies preferits del       

miv?Encara no ho sé. 

Si et poguessis canviar el nom, quin et        

posaries?ibai 

Qui és el teu padrí/na? No en tinc encara ☹ 

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

fos l’anterior: La Martina 

 

No m’agrada la pizza amb pinya.  
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I aquí tenim el meme guanyador d'aquesta edició. 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 i benvingudes al MIVEnigma de febrer! Aneu 

escalfant les neurones, i potser nsecessitareu full i boli i tot. 

Eus aquí també la solució del MIVenigma anterior! Era força senzill, 

esperem que l’hagueu sabut fer perfectament. 

La solució és fer una bola amb un dels papers. Un dels papers caurà com una fulla, 
suaument, i el que té forma de pilota caurà molt més ràpidament, ja que té menys 

resistència a travessar l’aire. 

Genial! Doncs aquest enigma nou és força més matemàtic com veureu, 

però pensant una mica i col·laborant entre vosaltres en podeu trobar 

la sol·lució sense suar pas.

 

 

El Bernat vol comprar 1 litre de vi a granel. Però hi ha un problema! La 
botiguera només té garrafes de 5 litres i de 3 litres. Com s'ho pot fer per 
comprar exactament 1 litre de vi? 

5 Litres 

3 Litres 
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HOLA MIV’S!!! 

AQUESTA SETMANA HAVIA DE VENIR EL NOSTRE AMIC WALLY A VEURE’NS. 
PERÒ L’HEM PERDUT PER LA PLATJA... 

ETS CAPAÇ DE TROBAR-LO? 

EN WALLY TÉ AQUESTA CARA PER SI NECESSITES AJUDA: 
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Hola mivxafarders i mivxafarderes! Com us ha anat el primer tros 
de 2n trimestre? 
A les monis molt bé! Perquè després de molta preparació i esforç 
ja hem realitzat l'AGO i sortida amb els Pares i Mares. I em direu 
"ja ho sabem, va ser fa dues setmanes i moltes fotos estan per 
aquest esquitx, sou súper pesats", LES HEM D'APROFITAR! Així 
com les famílies vau aprofitar el menjar que ens va sobrar, tot i 
que pot ser no vau agafar res perquè hi havia una gula de MIV6 
que anava dient "A casa meva estaran molt contents!", mentre 
posava TOT el menjar sobrant a dins una bossa de plàstic. Tot i 
que, cal dir que prèviament es va esperar a que totes estiguéssiu 
servides, ja ho sabem... 
Sabeu qui més va aprofitar la sortida? MIV3! I és que aquestes 
feres tenien els seus monis davant la porta de l'habitació perquè 
no fessin soroll. Poc sabíem totes que ja havien aprofitat la nit 
prèviament, ja els hi podeu preguntar ja! 
També la van aprofitar MIV4 i MIV5. MIV4 qui no volia compartir 
habitació totes juntes perquè ningú volia dormir amb doble 
matalàs al terra (tot i que el dia següent ens vam trobar un ésser 
fent exactament això, però només amb un matalàs) i MIV5 qui 
prèviament havia renunciat a deixar els mòbils en la caixa màgica 
per deixar el seu gran vici. Doncs els dos grups van decidir passar 
junts la nit en una habitació parlant de la vida i... La veritat és 
que les nostres investigacions no han anat més allà, perquè 
sempre parlem d'elles i tampoc cal, no?      FINS LA PRÒXIMA! 


