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Hola nens, nenes, joves i famílies, benvingudes a un nou esquitx!
Com bé sabreu el passsat divendres 8 de març va ser el Dia de la
Dona Treballadora i es va convocar una vaga feminista per a
lluitar i reivindicar per els drets de totes. Tot i així, l’ajuntament
també va convocar just al mateix dia la rua de carnaval de
Vilafranca en aquest dia de vaga. Com a monitores cada any
paricipem en aquesta rua però aquest any ens vam adherir a la
vaga ja que en un dia tan important com el dia 8 de març i que
hi ha convocada una vaga general, laboral, associativa i de
consum vam trobar que el més coherent amb els nostres ideals
era no participar-hi. Ja que la celebració de la rua ja és un motiu
d’associacionisme, consum i per algunes persones, de jornada
laboral. A més que considerem que es deixa en segon pla el Dia
de la Dona i en aquests moments de desigualtats i violència
voliem unir-nos plenament a la lluita, seguint com hem dit abans
amb els nostres ideals!
Esperem que l’any que vé ens poguem veure a la rua i també als
carrers lluitant pels nostres drets!
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Bona tarda persona lectora de l’esquitx!
Aquí ve la informació varia corresponent al mes de març i fins a la següent edició del abril. (Recordeu
recordeu també d’estar atentes al correu electrònic, que tota la informació us la enviem sempre allà
també).


Adreces de correu: Si no rebeu els correus del grup o els que enviem des de l’adreça
genèrica de l’entitat (esplaimiv@gmail.com), poseu-vos en contacte amb les monitores del
grup i els hi feu arribar el problema per tal de que us puguem donar d’alta a les llistes. És
important, i no enviem gens de correu brossa.



Monifesta’t: El cap de setmana del 30 i 31 de març al MIV no farem activitat normal. Això
és degut a que les monitores estem a una sèrie de formacions amb altres monitores de
Catalunya, organitzades per Esplais Catalans (Esplac).



Sortides de grups: El cap de setmana del 6 i 7 d’abril tots els grups fem sortida de dos dies
per separat, cadascú a la seva. Rebreu la corresponent informació per part de les
monitores del grup, a través de correu electrònic.



DForma’t: El dissabte de setmana vinent (23 de març) es celebra la tercera edició de les
jornades formatives DForma’t, organitzades per el MIV, el Cau i el GEP. Qualsevol jove de
entre 12 i 18 anys hi està convidada, especialment MIV4 MIV5 i MIV 6! Ens veiem a les 10
del matí i acabaran a les 19h. Es celebraran al espai jove La Nau i a l’escola Pau Boada
(Vilafranca). Recordeu que és una activitat gratuïta amb dinar inclòs, però caldrà portar
plat, got i coberts. Inscriviu-vos a http://bit.ly/DFORMAT2019

Una abraçada! Ens veiem el dissabte vinent!
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Esteu preparats
per la sortida,
MIV2?
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Jana Jubert
Vaig entrar al MIV l’últim any de joves, a MIV6. Tenia diferents companys de l’institut que hi anàven
des de ben petits, i m’agradava la seva manera d’entendre el món i d’enfrontar-se a la vida.
Miro enrere i m’emociono al pensar que ja fa quatre anys
de tot això, i la veritat és que la meva vida va fer un gir
completament radical després de creuar aquella porta del
carrer Montblanc. Els monitors i monitores que vaig tenir
es van transformar ràpidament en els meus referents, em
van obrir mil horitzons i em van trencar tots els esquemes
que tenia inculcats a dins. Marina, Eloi i Rocío, us dec la
vida.
Vaig entendre el sentit de la col·lectivitat, de la solidaritat i
el cooperativisme com a bases per a construir un món
millor. Conjuntament amb les meves companyes, entre
tardes de debats, gimcanes, riures, manualitats i descubrirnos emocionalment, vam créixer per dins i per fora i va ser
llavors quan em vaig adonar de la potencialitat de projectes
com aquest. Va ser llavors quan vaig creure en el MIV com
a eina per canviar el món, perquè educar en el lleure és
totalment revolucionari.
Al llarg de la meva etapa de monitora he après a tenir la responsabilitat que comporta educar uns
infants, a intentar transmetre els valors amb els que crec i alhora qüestionar-me’ls i revisar-me
constantment, a fer-los brillar els ulls com jo havia vist fer-ho al meus companys de l’esplai. I a canvi
he rebut abraçades amb tota la sinceritat del món i el suport d’un equip de monitors amb el qual
crec més que qualsevol cosa. Mai agrairé prou totes les coses que m’ha fet viure el MIV aquests
quatre anys.
Malauradament la vida m’ha portat per un camí difícil de compaginar amb assumir el que comporta
ser monitora d’esplai, i aquest any m’he vist obligada a renunciar-hi. La vida sense el MIV es torna
una mica més trista i apagada, molts cops buida d’emocions i tota la frescor que despren un dissabte
a la tarda fent esplai. Tot i això, veure que els meus companys i companyes que encara hi segueixen
continuen motivats amb el projecte em fa estar ben tranquila i confiar en que mai morirem.
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Roger Tutusaus (Tutu), Monitor de MIV6
On ets? Estic caminant per Vilafranca direcció centre.
Què fas? Caminant cap a la vida.
De quina forma et sents avui? Aviam... em sento em sento més lliure que la resta del dia. Solet. No
sé com em sento (?)
Mar o muntanya? Muntanya 200%
Gep o Cau: mmhhh miv ni gep ni cau.
Carmanyola o entrepà? Entrepà de mitja barra tirant a una barra.
Colònies o campaments? Colònies.
Un somni: fer-li una abraçada a l’Eminem de més de 8 segons.
Completa la frase: Si els cactus ploressin…. Els globus es punxarien
Si poguessis treure un líquid pels mugrons trauries.... petroli per fer-me multimilionari
Manguitos o flotador? Flotador perquè flotes però manguitos també.
Una pel·lícula: Tusk.
Una cançó: lose yourself de l’Eminem (como no)
Unes vacances: amb els hobbits a la Comarca, Finlàndia o per on sigui.
Un color: Verd
Una paraula: Prusés
Un joc: Jumanji
A dalt o a baix: A dalt
Una afició: Mirar One Piece
Per beure: Aigua (destil·lada amb una rodanxa de llimona)
Un número: 21
Una Norma:la penya del MIV m’ha de fer una referència perquè sóc el més vell i un peto a l’anell
(que no tinc).
Per menjar: Una pixa ben grossa.
Un llibre: El Teo descobreix la república
Per què vas al miv? Perquè hi porto tota la vida, tinc els amics, crec en el projecte, lo típic.
Quins són els teus dies preferits del miv? Platja i sortides.
Si et poguessis canviar el nom, quin et posaries? Borat.
Qui és el teu padrí/na? El Xarli mai m’ha fet de padrí però.
Qui és la teva fillola? La Martina
Qui t’agradaria que fos el teu padrí/na si no fos l’anterior: El Marti Vallès.
Qui t’hagues agradat que fos el teu fillol? De la quinta que a entrat ara el Lluc i de l’altra el Dani
Pardo.
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Jana Medina, Monitora de MIV6
On ets? Sortint de la dutxa
Què fas? Ara mateix pentinant-me i
assecant-me el meu cabell arrissat
superguai.
De quina forma et sents avui? Rinxolada i
com les crestes dels castells de sorra.
Mar o muntanya? Mar (com la meva
germana)
Gep o Cau o Pa amb Tomàquet: Pa amb
tomàquet de l’esplai o per menjar?
Carmanyola o entrepà? Entrepà perquè les
carmanyoles mai les rento i es pudreixen.
Colònies o campaments? Campaments que
acabin amb colònies (com MIV4 l’any
passat)
Un somni: Ser lliure i sentir-me plena per
sempre.
Completa la frase: Si els cactus ploressin….
Jo patinaria.
Si poguessis treure un líquid pels mugrons
trauries.... el suquet dels calipos.
Manguitos o flotador? Prefereixo enfonsarme.
Una pel·lícula: La montaña sagrada. (mireula)
Una cançó: Qualssevol de Rufus c.Firefly (?)
Unes vacances: agafar una motxilla i pirarme on fos amb els meus amics (que no en
tinc)
Un color: Blau anyil.
Una paraula: Cataclisme
Un joc: un joc... no em ve cap joc. El hàmster
gris.
A dalt o a baix: Al mig i arriba Spanga
Una afició: Escriure poemes i després llegirlos i borrar-los.

Per beure: Bifrutas i Vi rosat.
Un número: el 7
Per menjar: Un gelat d’oreo.
Un llibre: Las olas de Virgina Wolf
Per què vas al miv? Perquè és casa meva i
per intentar salvar un tros del món
Quins són els teus dies preferits del miv?
Buaaa no en tinc cap. (ah dies del MIV) el dia
de la Platja ah nonono, els caps de setmana
que no tenen res d’especial.
Si et poguessis canviar el nom, quin et
posaries? El meu nom del revés, Anaj.
Qui és el teu padrí/na? És l’arjo però ja no hi
és.
I el teu fillol/a: El Blai.
Qui t’agradaria que fos el teu padrí/na si no
fos l’anterior: El Teti perquè em convidés a
coses (materialista).
Qui t’agradaria que fos el teu fillol/a si no
fos l’anterior? La Marta (xd)
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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 costa preparar uns
campament... 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 hola! benvingudes al esperadíssim MIVEnigma de març!
Aquí vé la solució del MIVEnigma anterior! Aquest cop el posem també,
per si us en heu oblidat o no trobeu l’esquitx anterior.
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?
La solució consisteix en omplir l'ampolla de 3 litres, buidar-la dins de la de 5, tornar a omplir la de
3 i buidarl-la dins de la de 5 fins que la de 5 està plena, llavors quedarà un litre a la de 3.

Us ha sortit bé? Esperem que sí, pensant-hi una miqueta podia sortir.
Aquest cop no caldrà fer tantes matemàtiques, però si pensar una
miqueta en les sèries de nombres i ser una bona observadora.

En quina plaça esta aparcat el cotxe?
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Que ens ajudes a trobar les 9 diferències de la caputxeta i el llop?
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Benvinguts a la secció més xafardera de tot l'Esquitx!
Aquest cop comencem amb Miv 3, ja sabeu que van anar de
sortida als Pujols? Bé doncs, per motius logístics un monitor de
Miv2 va anar a ajudar-los, però es veu que l'energia boja dels i
les infants l'estaven tornant tant boig, que va demanar un canvi!
Igual que un dels seus monitors! Miv3 acaba amb l'existència de
monitors serens, sort que ens els deixen millor del que ja
estaven! (i si... ho estic exagerant tot per donar-li emoció,
perquè dir que es va posar malalt, és massa avorrit)
I si mai voleu festa, podeu parlar amb els infants/joves/no sabem
com definir-los, de Miv4 i 5, que la setmana passada en mig de
l’activitat, van tenir un concert increïble a mà de l’AV!
Per cert! Ja sabeu que al local del Miv teníem un vàter
embussat? Doncs si, si! Això si que va ser una catàstrofe! Després
d'assemblea ho vam veure quan estaven netejant! El pitjor de tot
va ser que va començar a sortir aigua per algun lloc misteriós. Si
infants, joves, grans, famílies i éssers vius vam tenir una piscina a
dintre el local! Ja estàvem trucant a fontaners de tot Catalunya,
quan un Lluc salvatge va aparèixer amb un desembussador, tot i
que venia enviat per una monitora de Miv1 o 2 (la informació
està borrosa) que li va comentar que desembussant la pica,
potser es desembussava el vàter (encara no sabem com va
arribar a aquesta conclusió). El resultat va ser que tot va acabar
desembussat miraculosament i per les arts del Lluc i la monitora
misteriosa! A la pròxima entrega us informarem de qui era ella.
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