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EDITORIAL

En els moments d'escriure aquestes línies tots estem patint
aquesta onada de calor tan insuportable i penso en el bé que
estan els nois a la casa de Pals on gaudeixen almenys de certa
fresqueta marina sota dels pins del pati. S'ho estan passant d'a-
llò més bé: platja, balls, passejades, etc. Ho podreu observar en
les fotografies i articles d'aquest número de la revista que surt
en ple mes de calorós Agost.

També us informem de les activitats culturals i socials que ha
organitzat el Trampolí en els últims mesos, mesos previs a l'es-
tiu i les vacances que han estat molt intensos: teatre a
Palamós, una gran experiència viscuda, un nou disseny d'es-
pectacle multidisplicinar, participatiu i solidari on van partici-
par molts artistes, i on vàrem descobrir i experimentar a flor de
pell els beneficis després d'un viatge pel món dels sentits a
càrrec dels nois del Trampolí i de la mà de Víctor el musicote-
rapeuta que ve al local cada dijous, també veureu la cloenda al
Trampolí, super divertida, l'exposició a la Diputació de Girona,
una pujada d'autoestima per part dels nois, en observar els
meravellosos quadres allà exposats, fets per ells mateixos i
admirats per tothom que entrava a la Diputació, per on passen
cada dia més de 500 persones. El dia de la inauguració els nois
van ser molt felicitats i no era per menys, allà es va poder cons-
tatar la seva l'evolució artística. L'exposició fotogràfica a
Torroella de Montgrí, retrobades amb un mateix i moltes coses
més que podreu veure en l'interior d'aquest revista que com
sempre la fem amb tot l'amor del món i amb el nostre cor,
orgullosos de poder mostrar-vos la qualitat humana dels nos-
tres nois saben el goix que us fan sentir en compartir amb tots
vosaltres la seva bona energia i felicitat

Podré conèixer a través d'aquestes pàgines al nou usuari en
Jordi Planes que s'ha incorporat amb nosaltres aquest estiu
amb una molt bona adaptació. És molt social i participatiu i s'ha
integrat amb els nois d'allò més bé i li encanta fer teatre...!!!
També aquest estiu a les colònies ha vingut en Mario, és la
seva primera vegada que participa i aporta un aire fresc i juve-
nil al grup.

També us informarem d'algunes novetats que ens esperen a
partir de setembre, en el nou curs que ens espera amb nous
reptes i il∙lusions i que esperem que serveixin per evolucionar
tots plegats com a persones individuals, com a part del grup i
com a entitat que vetlla perquè els nois i noies del trampolí
estiguin sempre millor i puguin viure amb les millors condi-
cions una vida plena, la vida que es mereixen.

I ara us deixo que amb aquesta calor insuportable em desin-
tegraré davant de l'ordinador. Fem cada un de nosaltres el que
estigui a les nostres mans per no contaminar, evitem plàstics,
comprem al mercat i a granel, caminem i abans de reciclar evi-
tem comprar productes envasats. Evitem crear brossa... o cada
any la calor augmentarà fins no sabem a on ens portarà.
Petonets i fins a la tardor.
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TALLER DE PINTURA AMB L’ÀNGELA VILLEGAS
Tots els dilluns de 15 a 19 h

Tots els dilluns a la tarda de 15 a 19 els nois i noies del
Trampolí fan el taller de pintura amb l’Àngela Villegas.
Aquest taller els ensenya una varietat de tècniques tant
per dibuixar com per pintar. Des de com barrejar els
colors primaris per fer altres colors, fins a fer retrats als
seus companys. Un dels objectius d’aquest taller, i com
de molts altres, és poder veure el resultat del treball
que fan a través d’exposicions. També és una forma de
donar a conèixer el bon treball que fan i tots els proces-
sos que aconsegueixen.  
És impressionant tot el que estan aprenent i com van
avançant!!! 
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TALLER DE IOGA AMB LA CARMEN ORTIZ
Cada divendres de 15 a 17 h

Els divendres de 15 a 19 els nois i noies d'El Trampolí fan el taller de ioga dirigit per la Carmen Ortiz,
voluntària del centre. Aquest taller proporciona tant beneficis físics com mentals. Afavoreix a la fle-
xibilitat, la resistència i fortalesa del cos, també la concentració, l'estabilitat de la ment i a autore-
conèixer el funcionament del cos i de la ment. És una activitat molt saludable per a tothom.

PASSEJADES PELS VOLTANTS DE L’HORT ELS DIJOUS
Alguns dijous, per aprofitar el bon temps i que
un grup estava fent el taller de l’hort, vam anar
a passejar i a buscar espàrrecs pels boscos del
costat de l’hort. Van caminar uns quants kilò-
metres, també van buscar espàrrecs, van tirar
pedres al riu. I el més important van estar en
contacte amb la natura i van respirar aire
fresc!!!
FRANCISCO: Fuimos a buscar esparragos, cami‐
namos un poco i tiramos piedras en el rio.
CARI: Em va agradar, la Vero té molta vista
amb els espàrrecs i en Josep intentava enfilar‐
se als arbres. 
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TALLER D’HORT AMB L’ÀNGEL FONT  
Els dijous de 10 a 12,30 h

El taller de l'hort està format per tres grups, on
participen tots els nois i noies d'El Trampolí.
Aquest taller el du a terme l'Àngel Font, on a
través dels seus coneixements dóna classes
teòriques i pràctiques a tots els nois. És un
taller molt dinàmic, ja que els nois fan planter,
després un cop ha crescut el planten a l'hort,
treuen les herbes que fan mal bé a les verdu-
res i hortalisses, desbrossen, etc. És un taller
fantàstic, ja que els nois estan en contacte
amb la natura, poden veure com van creixent
les hortalisses i verdures que planten i després
les recullen i se les mengen!!! Tots estan
encantats amb aquest taller!!
JOSEP: Faig molta feina, fem planter de
pebrots, d’enciams, cebes, etc. M’agrada molt
l’hort.
VERO: M’agrada anar a l’hort, arrenco herbes,
a vegades anem a buscar espàrrecs, etc.
LAURA: M’agrada molt i disfruto molt.
M’agrada el que explica l’Àngel de les plantes. 
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BESALÚ - CALÇOTADA
DROGUERIA 
GANIGUÉ

El passat diumenge 23 de Juny vam fer una calçotada al local de
Trampolí, va ser molt divertit perquè els calçots eren els que els
nois havien cultivat a l'hort de l'Àngel a Cruïlles, que com ja
sabeu anaven cada setmana i on l'Àngel els feia una classe teòri-
ca de com s'ha de plantar abans de posar-se mà a l'obra i cultivar
les verdures que han estat recullin durant tot aquest temps.
Doncs bé, aquest dia l'Àngel, de forma solidària, va portar els cal-
çots, va preparar el foc al pati del Trampolí i es va disposar a fer
els calçots, els nois seguien amb atenció tot el procés. Les taules
del menjador les vàrem forrar de paper de diari i entre riure i
riure i ben embadinats tota la cara del calçot, vàrem poder gau-
dir d'un dinar excel∙lent.
En acabar vàrem anar a Besalú, un poble preciós. El primer que
vàrem fer va ser agafar el trenet turístic des del qual vam poder
veure tota la part històrica de la ciutat amb els seus carrers
estrets a través dels quals semblava del tot impossible passar-hi
amb el tren i sobreviure. Després del recorregut vàrem visitar
una església, un museu, el singular pont i les botiguetes de regals
i vàrem acabar fent el toc
a la plaça del centre. Un
poble del tot recomana-
ble per anar a passar tot
el dia.
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C/ Ample, 11
17100 La Bisbal d’Empordà
Girona

tel. 972 64 03 66
fax 972 64 26 23

web: www.pont-vell.com
e-mail: info@pont-vell.com

dilluns tancat

PPV AGÈNCIA
PONT 
VELL
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TALLER DE DANSA AMB LA VALENTINA 
Els dimarts i dimecres de 17 a 19 h

La Valentina és la professora de dansa, dóna
classes als nois els dimarts i dimecres de cinc a
set de la tarda. És un taller que dóna vida tant
en El Trampolí com en els nois, ja que hi ha
través de la dansa a més de moure el cos, fan
moure les seves emocions i les emocions de
les persones que veuen els seus espectacles.
És una meravella!!!
Ja han fet dos espectacles: el primer va ser el
15 d’abril al teatre La Gorga de Palamós i l’al-
tre va ser el 5 de maig al festival de dansa de
Platja d’Aro.

CAFETERIA EN EL SALÓ DE L’OCUPACIÓ A LA BISBAL 
D’EMPORDÀ, 28 i 29 de febrer

El 28 i 29 de febrer, el Trampolí va
muntar una cafeteria en el Saló de
l’Ocupació al pavelló firal de La Bisbal
d’Empordà. Va ser tot un repte, però
que es va aconseguir amb molt d’en-
tusiasme i alegria. Els nois i les noies
van col∙laborar amb moltes ganes,
eren molt amables amb tothom. Va
ser tota una experiència!!!
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ESPORT AMB LA MONTSE, LA SUSANA I LA
GEMMA - Els dijous al matí de 9 a 13 h

El taller d'esport està dirigit per les tres educadores/monitores d'El Trampolí i es du a terme en
el Pavelló Municipal d'Esport. Aquest taller consisteix en què els nois a més de fer esport, superin
els seus límits i dificultats de moviment i motricitat. Tot això ho fan a través de diverses activitats,
el primer que es realitza és un escalfament a partir d'estiraments, seguidament es dóna vàries
voltes al voltant de la pista del pavelló i per últim es fa l'activitat principal que pot ser des de jugar
a bàsquet, a futbol, fer circuits on han de saltar, córrer, esquivar objectes, etc. Una de les activi-
tats que els hi agrada més és anar corrents i fer una tombarella o saltar sobre un matalàs molt
gran. S'ho passen d'allò més bé!!
KICO: Hacemos gimnasia, basquet, saltar, jugar con la pelota, los musculos, et. 
JACKY: Hacemos estiramientos, corremos un poco y caminamos.
LIDIA: A  la Lidia se li pregunta si li agrada fer esport i respon que SIIII!!!



 

 



ALBERTÍ-FARRERÓ
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SORTIDA A L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 
AL CLAUSTRE DE L’HOSPITAL DE TORROELLA
DE MONTGRÍ, 14 de gener

El passat 14 de gener, els nois i noies d'El Trampolí
van anar a visitar una exposició de fotografies al
Claustre de l'Hospital de Torroella de Montgrí.
Aquest és un espai on es realitzen diverses exposi-
cions de fotografies. Té l'objectiu de potenciar pro-
jectes de fotografia i ensenyar imatges a totes aque-
lles persones que ho desitgin.
El Trampolí exposarà el mes d'agost un recull de
fotografies de tots els nois i noies del centre.
L'exposició s'anomena Jo sóc tu!
VERO: Les fotos estaven ben fetes, em van agradar.
LAURA: Eren fotos antigues, sobre la guerra, esta‐
ven exposades en un convent i ens van fer fotos en
un pou.
CARI: Havien moltes fotos per mirar, eren antigues i
vam firmar tots en el llibre de visites.
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TEATRE A PALAMÓS

El passat 15 d’Abril vàrem representar al teatre la Gorga de Palamós l’espectacle: TOTS A UNA, un espec-
tacle multidisciplinari on la dansa contemporània compartia cartell amb les sevillanes i la dansa del ven-
tre, i els gags teatrals dels nois amb les divertides cunyadissimes, on el Cor de Sant Sadurní deixava espai
al viatge sensorial que ens van transportar a llocs llunyans i relaxants amb el Víctor i els nois del Trampolí.
Aquest espectacle, amb un disseny totalment innovador va agradar
molt a la gent que el va trobar fresc, dinàmic i divertit pel fet de gaudir
d'actuacions molt diverses.
La sevillana ballada per la Bicha i el nostre Francisco va ser espectacular,
la dansa contemporània amb la Valentina i els nois del Trampolí va ser
d'una sensibilitat exquisida, les noies de la dansa del ventre de la Bisbal
amb la seva professora Anna Dial va ser esplèndida, el Cor de Sant
Sadurní va fer un bon concert, és un cor de nova creació a Sant Sadurní,
on participa gent de la Bisbal i altres llocs, va estar super guay.
Van voler acabar l’espectacle amb humor i ho van fer les cunyadissimes,
humoristes amateurs, la Júlia i la Montse, amb les que vam riure sense

parar, els nois encara parlen de la Dionísia i quan es troben
amb elles li demanen que facin altre espectacle.
Des d'aquí agraïm a tots els artistes que varen participar no
només per la seva solidaritat, sinó també per la boníssima acti-
tud amb la qual ho varen fer, compartint escenari i darrere
l’escenari amb els nois i noies del Trampolí amb total normali-
tat i professionalitat. Esperem poder organitzar altres especta-
cles com aquest on les diferències entre les persones són
totalment inexistents i deixen pas a l'acceptació de la persona
en la seva plenitud.
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7e ANIVERSARI DISCOTECA BOOMERANG A SALT
04/03/2018

El 4 de març les noies i els nois d'El
Trampolí van anar a la discoteca
Boomerang de la Sala La Mirona.
Aquest dia va ser molt especial, ja
que se celebraven el 7è aniversari
de Boomerang. A més de punxar
música, va haver-hi altres actua-
cions com són els Diables d'en
Pere Botero i Dj Zombie. Els nois
s'ho van passar molt bé. Van ballar
com mai!!!!
HAMINATA: M’agrada molt anar a
la discoteca i ballar. M’ho passo
molt bé a la discoteca.
JOSEP: Jo hem vaig divertir, ballo
molt.
ANNA: Van haver varies actua‐
cions, uns tambors... tot molt bé. 

print
DIG TAL&

C/ 6 d’Octubre, 17  -  17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ
Tel. 972 64 11 01 - Tel. mòbil 686 33 07 60

dig_talprint@hotmail.com
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 Instal∙lacions per a aigua i electricitat
 Aire condicionat  Calefacció
 Electrodomèstics  Il∙luminació
 Articles regal

Plaça Major, 15 - Sta. Maria del Puig, 8 
Telèfons 972 64 02 23 - 972 64 32 49

Fax 972 64 02 23
17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ (Girona)

Plaça Catalunya, 1
Tel. 972 80 52 91
LLAGOSTERA

C. Alta Riera, 6
Tel. 972 64 32 22

LA BISBAL

C. Sant Joan, 43
Tel. 972 32 13 55

ST. FELIU DE GUÍXOLS

www.sabateriesllinas.com

FUNDACIÓ PRIVADA

ALBERTÍ-FARRERÓ
pro persones amb

discapacitat psíquica
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SANT JORDI 2018

Com cada any els nois i noies d'El
Trampolí posen la parada de Sant
Jordi al Passeig de La Bisbal. Aquest
any a més de vendre les típiques
roses vermelles, també es van ven-
dre roses grogues. I totes les super
manualitats fetes pels nois, des d'i-
mans de Sant Jordi, El Drac i la
Princesa, roses de paper, galetes en
forma de roses, etc. un gran ventall
de manualitats!!! Tots els nois van
participar amb moltes ganes, ja que
aquest dia els hi agrada molt.
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El passat 14 de març, les noies i els nois d'El Trampolí van anar a visitar la Fabrica de Xocolata
Torras. Primer van posar un vídeo explicant l'origen del cacau i de la xocolata, on ho explicaven
molt bé. Seguidament van pujar al pis de dalt on hi havia una sala amb una vitrina, i allà van poder
veure com els treballadors feien la xocolata de diferents tipus mentre una treballadora de Torras
els hi feia una explicació. En finalitzar els hi van regalar una tauleta de xocolata i els nois van poder
anar a comprar a la seva botiga. S'ho van passar molt i molt bé. Alguns dels nois volen repetir!!!
CARMEN: Nos regalaron chocolate y estaba muy
Bueno.
CARI: Vam mirar un cine de com es va fabricar les
teules de xocolata. Ens van ensenyar com els treba‐
lladors feien xocolata. I vam comprar xocolata a la
botiga.
MONTSERRAT: Nos regalaron una tableta de choco‐
late. Nos explicaron como se hacía el chocolate,
namas podian ir la gente que trabajaba en la fabrica,
en la zona de abajo.

VISITA A LA FÀBRICA DE XOCOLATES TORRAS 
A CORNELLÀ DE TERRI 14/03/2018
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TERREAL ESPAÑA DE CERÁMICAS, S.A.U.
Ctra C-66, km 17,9, 17120 La Pera, Girona  Tel: 972 48 87 00 - Fax: 972 48 91 11  

contacto @terreal.es - www.terreal.es

TALLER D’OUS DE PASQUA A L’ESTIL ROMANÉS
27/03/2018

El 27 de març en Benji, treballador d'El Trampolí, va realitzar un taller
d'ous de Pasqua. En Benji, d'origen romanès, va pensar que seria un
taller molt gratificant, tant per conèixer tradicions d'altres països, com
per potenciar les capacitats dels nois. El taller va consistir a tenyir els ous
de diferents colors i amb plantilles fer diferents dibuixos. A tots els nois
els hi va agradar moltíssim poder realitzar aquest taller, ja que li tenen
molta estima a en Benji.
DIEGO: Todo muy bien, me gustó mucho.
CARMEN: Estaban Buenos, me lo pasé muy bien. 
FRANCISCO: Me gustó mucho hacer el taller con el Benji, me lo pasé muy bien.

PV AGÈNCIA
PONT 
VELL
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DDROGUERIA 
GANIGUÉ

Oferta en
pintures tot l’any

Marcs fets a mida

Prat de la Riba, 56 - Tel. 972 64 04 67
LA BISBAL D’EMPORDÀ

www.drogueria-ganigue.eu
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Tel.: 699 39 86 39 - info@serveis6.com - www.serveis6.com

Construcció i pintura, 
serveis a comunitats i a particulars.

Qualitat i professionalitat, demani pressupost sense compromís!

TALLER DE MANUALITATS AMB L’ANNA GATIUS
Tots els dimecres de 15 a 19
l'Anna Gatius du a terme de
forma voluntària, el taller de
treballs manuals en el centre
d'El Trampolí. Aquest taller té
l'objectiu de què els nois
aprenguin a fer diferents
objectes amb diversos mate-
rials i després així, poder ven-
dre'ls i treure'n una recompen-
sa del seu meravellós treball.
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EXCURSIÓ A VILAFRANCA
El passat 23 de juny, convidats per la família de la nostra estimada Cristina Bages, vam organitzar
una sortida a Vilafranca del Penedes, on hi ha la casa de la família de la mare de la Cristina i on
aquesta va créixer.
Vam sortir al matí, els nois que varen participar varen ser: l'Adria, en Francisco, la Montserrat, en
Josep, la Laura, l'Anna i la Jacky, anaven acompanyats per la Montse, en Martí i la Maite. Van ser
dues hores de viatge. En arribar a Vilafranca ens esperava el pare Bages a la sortida de l'autopista
que ens va acompanyar fins al mercat setmanal que allà és cada diumenge, després de passejar
pel mercat vàrem visitar el museu del vi, on a través de diversos vídeos ens mostrava la cultura
de la recol∙lecta del raïm i el procés de fabricació del vi, allà vàrem poder veure tota mena d'eines
i també unes bótes de vi enormes que varen impressionar als nois i tots és vàrem voler fer fotos
al costat de les mateixes, en acabar la visita vàrem poder provar un most boníssim i molt fres-
quet, gentilesa del museu, els nois pensaven que era vi i vàrem brindar tots plegats.
En acabar ens vàrem dirigir a la casa de la Cristina, a la sortida de Vilafranca, una casa molt i molt
bonica, rodejada de vinyes i unes flors molt ben cuidades. Allà es respirava molta pau i també his-
tòria familiar. La mare de la Cristina ens havia preparat uns plats exquisits, pensats pels nois: vam
ser molt ben acollits i vàrem poder gaudir de molta hospitalitat i això ho vàrem agrair molt per-
què es va reflectir en el benestar dels nois que estaven relaxats i feliços. Des d'aquí volem agrair
a la família de la Cristina la seva atenció i dedicació. Petonets
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ANIVERSARIS
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