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EDITORIAL

Ja som a la tardor i ens sembla que l´estiu
queda molt lluny, el fred es comença a notar i
ens tanca el llibre de la calor, la platja, les
terrasses i les nits llargues, però nosaltres
encara tenim un bon sabor de boca perquè les
colònies d’aquest any a Pals han estat tot un
èxit, si és que mesurem l’èxit com la qualitat
de fer felices a les persones i és que veritable-
ment els nois i noies del Trampolí que varen
participar en les colònies d’aquest any van
gaudir moltíssim. 

Matins de platja, passejades al mercat, píc-
nics, tardes d'excursions, etc. emplenaven els
dies, i tocs, balls, festes, etc. emplenaven les
nits

I molt important, a més no vàrem patir cap
entrebanc pel qual tot va anar com la seda i
encara sentim amb més força aquest estiu
com un temps idíl∙lic i memorable.

Em volgut dedicar aquest número de la
revista a fer un resum de les colònies d’estiu
per què ens sembla que s’ho mereix, especial-
ment perquè els nois varen participar moltís-
sim a totes les activitats amb una actitud molt
positiva en tot moment, els educadors varen
donar el millor d’ells mateixos i es varen
entregar a aquest projecte desde l’inici fins al
final i els familiars a més de donar totes les
facilitats, van estar en tot moment vivint amb
nosaltres l'alegria de cada estona quan com-
partíem fotografies i vídeos de les activitats. 

Em volgut treure la revista abans que arri-
bin els panellets que són els que any rere any
donen pas al Nadal i és quan definitivament
ens oblidarem per sempre d'aquest fantàstic
estiu viscut, però ens quedarà la revista
numero 35 per recordar.
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1a FIRA INDILLETRES a LA BISBAL
i FIMAG a TORROELLA 1, 2 i 3/06/18

A principis de juny es va fer la 1a fira Indilletres a La
Bisbal i amb en Josep i la Carmen al matí hi vam anar
a fer un tom, ens va agradar però ens ho vam passar
molt millor a la tarda que vam anar a Firamag a
Torroella de Montgrí, vàrem veure espectacles que
feien en diferents escenaris, al passeig de Catalunya,
a la plaça de la vila, a la plaça del peix o a qualsevol
paradeta on els venedors et feien trucs per vendre
els seus productes.
A qualsevol cantonada també et podies trobar nois
joves que feien màgia. Ens ho vam passar tan bé que
el diumenge hi vam tornar al matí i a la tarda, aquesta
vegada també venia en Francisco. Diumenge a la
tarda el mag Adriano va fer pujar en Francisco a l'es-
cenari.
Vam fer fotos amb diversos mags, fins
i tot amb el famós mag Andreu, sí, sí el
que sortia a la tele.
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PISCINA MES DE JULIOL 2018
Com cada any el mes de juliol, en compte de
fer esport al pavelló els nois van a la piscina
municipal. Hi ha alguns nois més atrevits que
neden fins on és més fons, d’altres que neden
amb el xurro i d’altres que els hi agrada parar
el sol.  
DIEGO: Me lo pasé bien, me tiré de cabeza y de
bomba con el Aitor. 
JORDI: Estava a l’ombra mirant com es banya‐
ven els meus companys. Em vaig divertir molt
veien lo bé que s’ho passaven. 
JOSEP: M’ho vaig passar molt bé  mentres em
banyava. Vaig nadar molt, ja que l’aigua esta‐
va molt bona.
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JOCS D’AIGUA A LA CASA DE PALS
03/07/2018

A principis de juliol, tots els nois
van decidir fer jocs d’aigua per
refrescar-se. Van decidir anar a la
casa de Pals i fer-los allà. Tots els
nois s’ho van passar molt i molt
bé, només s’han de veure les
fotografies com gaudien tirant
aigua i remullant als companys i
a les educadores. 
KICO: L’agua estaba muy buena,
hacía mucha calor. Estabamos
en Pals y llebaba bañador.
HELENA: M’ho vaig passar molt
bé, em van agradar els globos,
em va agradar mullar‐me amb la
manguera i em va agradar per‐
què l’aigua era fresca. 
CARMEN: Nos tirabamos agua
con botelles, mojaba a todos los
chicos. Me lo pasé super bien. 
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DROGUERIA 
GANIGUÉ

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE QUADRES
ELS MEUS COLORS A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
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Com cada any, els nois i noies de
El Trampolí fan una exposició de
quadres a la Diputació de Girona.
Aquest any l'exposició ha anat
sobre els colors. És la demostració
de com han après a barrejar els
colors a través dels colors primaris
i així obtenir uns resultats extraor-
dinaris. Tot això en el taller de pin-
tura impartit per l'Angela Villegas.
També vam tenir la visita del
Regidor de Cultura de Girona,
FALTA EL NÓM, on els nois i noies
van poder compartir la seva afició
per la pintura i per l'esport.
LAURA: Vaig fer un quadre d’una
ermita i un altre d’una zebra que
va tenir molt d’èxit. Em va agradar
molt l’exposició.
KICO: Els quadres dels meus com‐
panys em van agradar molt.
CARI: Jo vaig anar a anàlisis a Salt
i després amb la Maite vam anar a
la Diputació. El meu quadre era el
paisatge amb un riu i ànecs i un
altre d’uns dofins. Tots els quadres
em van semblar molt macos. 
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EXCURSIÓ A FIGUERES AMB TREN 10/07/2018

El passat 10 de juliol tots els nois del
Trampolí van agafar el tren i van viatjar fins
a Figueres. Allà van anar a buscar a en Jordi
Gibert, en veure els seus companys es va
posar d’allò més content. Després van anar
a esmorzar i a fer el toc a un bar de la zona
i després van fer un recull de fotografies i
vídeos!! 
VERO: El que em va agradar més d’aquesta
excursió va ser anar amb tren i fer el toquillo.
FRANCISCO: Va anar bé, me gustó mucho ir
en tren. 
DIEGO: Me gustó mucho ir a Figueres, hacer
el toquillo y hacer las fotos. 
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ALBERTÍ-FARRERÓ

VISITA EDU MORLANS I L’ANDRÉS 17/07/2018

El 17 de juliol els nois de El Trampolí van tenir
una gran sorpresa!!! Van rebre la visita de l’Edu
Morlans, un voluntari que va estar durant molt
de temps en el centre. L’Edu va venir acompan-
yat de l’Andrés un company seu de feina. Va ser
una gran vetllada, ja que van dinar tots junts i
després van estar cantant i ensenyant-li’ls les
instruccions d’emergència d’un vol. Tots s’ho
van passar molt i molt bé, ja que tant l’Edu com
l’Andrés són dues grans persones. 
FRANCISCO: Fué una sorpresa! Me lo pasé muy
bien.
LAURA: A l’hora de dinar l’Edu es va sentar amb
mi, en Diego i en Francisco. Va venir un amic seu
que es diu Andrés. Vam riure molt i vam cantar.
Vam menjar amanida i macarrons. 
DIEGO: Hicimos vídeos y fotos con el mòbil de
l’Edu, todo muy bien. 

COLÒNIES A CAN VENDRELL

Estada co-finançada per la Fundació Sert
en col∙laboració amb Dincat

Com l'any passat,
aquest any els nois i
noies del Trampolí
també aniran a les
colònies a Can Vendrell
dels dies 2 al 4 de
novembre.
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COLÓNIES D’AGOST

Pícnics
Aquest any hem sortit de pícnic un dia a la setmana.
El fet de sortir un dia a la setmana a dinar a una
zona de pícnic dels voltants ha sigut una activitat
que ha agradat molt als nois. Dinar d'una manera
informal, a l'aire lliure i en un lloc diferent cada
vegada, que entre tots escollíem, preparar tot el
que ens havíem d'emportar i sortir amb la furgoneta
cap al nostre destí, ha sigut tota una aventura per a
tots.
El dia 3 d'agost vàrem anar al parc de la Draga a
Banyoles, després de dinar vàrem fer una passejada
per la bora del llac.
El dia 8 d'agost vàrem anar a Empuriabrava, ens
vam instal∙lar a una zona de pícnic guapíssima,
havent dinat vam visitar el Museu de les Papallones.
Un dia rodó.
El 14 d'agost ens van parlar d'una zona de pícnic
passada la resclosa de Torroella, una zona
tranquil∙la vora el riu, situada entre camps de
pomeres. Després de dinar ens vam acostar fins a
L'Estartit, on vam fer una passejada fins al molinet i
xafardejar una mica per les botigues del carrer
Santa Anna.
El dia 23 d'agost la nostra sortida va ser a Palamós,
on ens instal∙larem en una àrea de pícnic a l'entrada
del poble. A la tarda vam fer una passejada pel pas-
seig marítim.
El 29 d'agost, últim dia de pícnic durant les colònies,
el lloc escollit va ser Sant Feliu de Guíxols, la zona de
pícnic te la trobes només d'entrar a Vilartagues, hi
ha poques taules, però és una zona amb lavabos,
graelles per coure la carn, aixeta. S'estava tan bé
allà que la sobretaula es va allargar tant que ens hi
vàrem estar fins a l'hora de marxar.
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Gelat a l’Estartit 31/07/2018
El dia 31 de juliol vam anar a fer un gelat
a L'Estartit.
És una de les activitats que als nois i
noies els hi encanta, gaudeixen moltís-
sim, és el seu moment de desconnexió.
També vam aprofitar per fer un passeig
i estirar les cames.
Aquesta activitat normalment la fem
dos cops per setmana i ells estan molt
contents.



Fem ceràmica a Peratallada- 20 d’agost de 2018  
A la tarda, després de dinar, endreçar la casa i descansar una mica,
vàrem anar a Peratallada.
A la plaça del Castell, hi havia uns ceramistes de La Bisbal que
ensenyaven a fer anar el torn.
L'Helena i en Francisco es varen apuntar i quan els hi va tocar,
varen aprendre a fer un bol de ceràmica.
Mentre s'assecava vàrem visitar el poble, donat que, Peratallada
és un dels pobles medievals més bonics de Catalunya, on sembla
que el rellotge en lloc de corre endavant va enredera per portar-
nos a l'Edat Mitjana, ens ho vàrem passar molt bé passejant.

Visita a les ruïnes d’Empúries - 21 d’agost de 2018 
El dimarts 21 d'agost, a la tarda, ens vàrem acostar fins a l'Escala per visitar les ruïnes d'Empúries.
Empúries és l'únic jaciment arqueològic de la península Ibèrica on conviuen les restes d'una ciutat
grega amb les restes d'una ciutat romana, creada a inicis del segle I aC sobre les estructures d'un
campament militar romà instal∙lat durant el segle anterior.
Constitueix un lloc privilegiat per entendre l'evolució de l'urbanisme grec implantat a l'extrem occi-
dental de la Mediterrània, així com per analitzar l'urbanisme romà del període final de la República
i la seva transformació posterior durant l'època imperial.
A mig camí de l'itinerari es pot visitar el Museu monogràfic de les excavacions d'Empúries. Es con-
serven alguns dels objectes descoberts durant les excavacions, així com la sala monogràfica de
l'Esculapi d'Empúries.
Gaudirem molt passejant pels itineraris marcats en el plànol que ens varen donar a l'entrada.
Va ser una tarda diferent i molt entretinguda.
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Cuina Maite 13/08/2018
El dia 13 d'agost la Maite ens va venir a cuinar menjar vegetarià! Ens va fer torrades amb hummus i
guacamole, un tabule de cous-cous i unes hamburgueses de mill i de postres uns gelats de llet de
coco i arròs. Estava tot boníssim i els nois van quedar encantats que un menjar que no porta proteïna
animal estigues tan bo!



Visita al museu rural de Palau-Sator - 22 d’agost de 2018  
El Museu Rural de Palau-Sator s'ha creat a
partir de la recuperació d'antigues eines i
màquines pròpies del camp i de l'entorn de
la vida del pagès de la nostra comarca. El
museu rural inclou, a banda del material de
la pagesia, eines dels oficis que hi estaven
vinculats. La mostra es complementa amb
audiovisuals sobre els artesans i el treball al
camp.
Hi ha eines del camp perquè ens puguem fer
una idea de com treballaven la terra els nos-
tres avantpassats.
Allà vàrem conèixer els grans canvis que
s'han donat en el món dels oficis de pagès.
També vàrem veure una casa de Pagès, on
vàrem poder imaginar i comprendre com
era la vida a pagès no fan tants anys enrere.
Es passen diferents vídeos, com la construc-
ció, crema i apagada de la carbonera de Can
Farigola, la festa del batre i la cuita a la rajoleria de Sant Climent de Peralta.
Els més grans vàrem sortir encantats de veure moltes eines que tots recordaven de temps passats, i
els més joves varen gaudir preguntant perquè servien certes eines i escoltant les explicacions que els
altres els donàvem.
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White Summer- 21 d’agost de 2018  
El dia 21 d'agost vam anar al WHITE SUMMER amb
els nois i noies del Trampolí.
Vam estar fent un volt i mirant les paradetes, des-
prés vàrem fer un toc per agafar forces i vam aca-
bar de veure el recinte.
Els nois i noies s'ho van passar molt bé i els va
agradar moltíssim.
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Visita a Bellcaire d’Empordà - 28 d’agost de 2018
El 28 d'agost és l'aniversari de l'Agustina i va ser el dia que decidirem anar a visitar el poble de
Bellcaire d'Empordà, que té una bonica església dedicada a Sant Joan i el Castell dels Comtes
d'Empúries i un nucli antic molt bonic per passejar.
L'Agustina en va fer de guia pel seu poble i ens va convidar a un gelat.

Sopar a Mont-ras - 23 d’agost de 2018 
El 23 d’agost vam fer un sopar Mont-ras. Els nois
tenien ganes de venir per banyar-se a la piscina. 
Vam sopar un pica pica que els hi encanta i després
pizzes un dels seus menjars preferits, de postres un
gelat i per beure fanta de taronja.
També ens va acompanyar la Susana la monitora que
ens ha estat fent soport al mes d’agost.
Vam estar súper bé i els nois molt contents de fer
alguna cosa diferent. 
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Ballada de sardanes a Torroella de Montgrí - 27 d’agost de 2018 
Era Festa Major a Torroella, per tant,
posarem fil a l'agulla i ens desplaçarem
fins allà per anar a ballar sardanes.
En Francisco i l'Adrià de seguida es
varen enganxar en una sardana.
Gaudirem d'allò més, i quan ja anàvem a
marxar en Josep i la Carme també es van
animar.
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Visita a la llotja de Palamós - 30 d’agost de 2018
La tarda del últim dijous de colònies vàrem anar a visitar la llotja de Palamós, per conèixer el fun-
cionament de la subhasta diària del peix i l'organització del sector pesquer local.
Amb l'ajuda d'uns audiovisuals, plafons expositius i l'acompanyament en tot moment d'un guia,
s'interpreta l'escena diària de la subhasta, qui és qui en aquest escenari, el seu funcionament, es
comenta l'origen de les espècies que s'hi veuen, les embarcacions que les capturen i els caladors
on treballen els pescadors, així com la seva organització al voltant de la confraria.
Aquesta activitat té la voluntat de sensibilitzar el visitant cap a l'activitat pesquera, la gent que hi
treballa i els productes del mar.

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



Sortida al Butterfly Park de Empuriabrava 08/08/18
Una de les sortides estrella de les colònies d’agost va ser anar al Butterfly Park d’Empuriabrava. El pri-
mer que vam fer va ser, anar a fer pícnic en un parc on si estava molt bé. Un cop acabat de dinar vam
anar a trobar el Butterfly Park. En arribar els nois ja estaven molt animats, van fer tot el recorregut i
van poder veure un munt d’animals, des de papallones de tots tipus fins a cérvols petits, ratpenats,
ocells de molts tipus, etc.   Els hi va encantar el lloc, i poder estar en contacte amb tot tipus d’animals
de tot el món. 
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Sortida a la platja!!!
Aquest mes d'agost els nois i noies que han assistit a les colònies, han pogut combatre la calor anant
a la platja!!! Ha estat una activitat que els ha omplert molt, ja que en Francisco s'ha pogut treure una
mica la por que té a l'aigua, en Jordi Planes s'ha pogut posar dins de l'aigua amb una cadira adaptada
per a minusvàlids, l'Enriqueta tot i la por a l'aigua també es va remullar, i la resta de nois van adeli-
tar-se amb l'aigua i les onades. És una passada com se superen cada dia tots els nois!!!
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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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MUSEU DE LES MATEMÀTIQUES AL CASTELL
La Bisbal d’Empordà - 4/06/18

Des de l’Àrea d’Ensenyament i Cultura ens van
convidar a anar al Museu de les Matemàtiques
que estava situat al Castell de La Bisbal. Va ser
una molt bona experiència pels nois, ja que van
poder comprovar com a través de les matemàti-
ques també s’ho poden passar bé i al mateix
temps aprendre. 
LAURA: Vam anar a la plaça del Castell, vam
entrar en el Castell i vam jugar a jocs de matemà‐
tiques. Alguns eren complicats i altres divertits. El
que em va agradar més va ser el de les fletxes. 
CARI: Vam anar al castell aprendre jocs de mate‐
màtiques per fer servir la memòria.
HAMINATA: Eren jocs de matemàtiques, hi havia
jocs grans i petits. M’ho vaig passar bé. 
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FIDEUÀ DE L’ANGELA 19/07/2018

El 19 de juliol vam anar a la casa de Pals, on allà
l’Àngela Villegas ens va fer una fideuà boníssi-
ma!!!! També vam poder gaudir de menjar a l’ai-
re lliure, del bon temps i del menjar tant bo!!!!
Cada any l’Angela es supera!!!! Gràcies Angela!!!!
CARMEN: Estaba bueníssima y me gustó mucho.
HAMINATA: Estava bé i portava gambes.
VERO: Estava molt i molt bona, em va agradar.
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PV AGÈNCIA
PONT 
VELL

PISCINA LIDIA 26/07/2018
Com cada any, la família de la
Lidia ens convida a la seva
barraca a Ullastret. Allà els nois
i noies gaudeixen de la piscina,
on es banyen i juguen amb els
flotadors i les pilotes. Després
la Mari, l'Ariana i l'Almudena
ens van preparar un esmorzar
boníssim amb truita de patates,
embotit, pa amb tomata, gale-
tes, patates, olives, etc. No fal-
tava de res!! I en Mariano el
pare de la Lidia no deixava que
cap noi es quedés sense begu-
da!!! Tots van estar com reis i
reines!!!
HELENA: Em va agradar molt el menjar, em va agradar està a la piscina, poder nadar i el flotador
de la Lídia. M’ho vaig passar molt bé. 
LAURA: Vam anar a la piscina de la Lídia, ens vam banyar i la mare de la Lídia ens va fer un bere‐
nar molt bo. Havia molt de menjar i m’ho vaig passar molt bé. 
ADRIÀ: L’Adrià escriu: MOLT BÉ, BANYAR PISCINA. 
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DROGUERIA 
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!

FESTA DE PALS I MADREMANYA
Divendres som en Josep i la
Carmen i anem a disfrutar de la
festa major dels masos de Pals,
és el torn de la nit del bruel amb
l'actuació d'Ideal, el grup guan-
yador del Bruel Rock, és un grup
de joves i els hi falta molta
experiència, i no té gaire públic
però com sempre nosaltres en
traiem el màxim profit. Després
actua el Dj Ivanote, en Josep el
coneix però ens hi quedem molt
poca estona perquè és molt
tard i fa fresca.
El dissabte ve en Francisco i anem a escoltar el concert
a càrrec de l'orquestra Europa, ens agrada molt. Tot
seguit, comença el ball amb la mateixa orquestra
Europa, us recomanem que si podeu aneu a veure'l's
ens ho vam passar pipa, vam xalar de valent.
Vam fer fotos amb diversos components de l'orquestra
i la Carmen els hi va fer petons a tots, molt propers i
agradables.
El diumenge a la tarda vam anar a veure
una cursa de cintes amb moto. Va ser
una activitat diferent però ens ho vam
passar molt bé.
Després van tocar El Bruel dels
Timbalers. I tot seguit vam sopar allà, ens
vam quedar a la botifarrada al carrer de
Sant Fructuós, vam quedar ben tips, ja
que qui va voler va repetir de botifarra i
pa amb tomata.
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FESTA PIRATES L’ESTARTIT 17/09/2018

El cap de setmana serem en Francisco, en Josep i la Carmen, serà un cap de setmana d'aventura, ja
que arriben els pirates i els corsaris a les Illes Medes a L'Estartit.
El divendres a les 9 del vespre fan l'inauguració i arriben els pirates, fan un espectacle pirotècnic molt
xulo, hi ha un patim patam que fa feredat.
Hi ha molta gent, fem un gelat i després ens arribem fins a la plaça de l'església fer-nos fotos amb els
pirates, no fora cas que ens volguessin segrestar, val més ser amics d'ells.
El dissabte al matí anem a veure el mercat de segona mà de Pals i tot seguit a fer el toc. I a la tarda
anem a veure la batalla naval a L'Estartit a veure què fan els pirates, i trobem en Manolo un veí del
pis que està amb els voltors, i convida en Francisco a pujar al vaixell que farà la batalla. Un cop aca-
bada la batalla seguim la rua tot darrere els timbals dels voltors de La Bisbal, en aquesta rua s'ha d'es-
tar sempre alerta perquè et pots trobar amb un atac dels soldats o amb canonades com menys t'ho
esperes.
Quan la rua va acabar ens vam quedar a ballar una estona a la plaça Llevantina on hi havia música.
I el diumenge a què no sabeu on vam anar? Doncs sí altre cop a L'Estartit perquè els pirates ens agra-
den molt, primer vam anar a veure una exposició de playmobil sobre pirates, hi havia 6 o 7 vaixells,
molts pirates, taurons, tortugues, fins i tot hi havia un drac.
Tot seguit vam anar a comprar un gelat i vam anar a escoltar contes que explicava la Laila Masseguer
i per acabar vam anar a veure la fugida dels pirates, un espectacle on feien diversos reptes com
encertar unes llances en unes dianes, tallar síndries o agafar mocadors, això sí tot ho havien de fer
pujats damunt d'un cavall. Va estar un bon fi de festa.
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