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EDITORIAL

Ha arribat l'estiu i amb ell l'alegria i les ganes de
sortir a la llum, de gaudir, de compartir, de relacio
narse i de moltes coses mes. Al Trampolí li espera
un estiu frenètic ple d'activitats, ja que entre altres
participem en el White Summer que se celebrarà
del 3 al 25 d'Agost, allà alguns nois tindran l'opor
tunitat de lluir una samarreta com a participants i
per tant acompanyar al Staff, també representa
rem l´espectacle: "Plàstic? No, gràcies" a càrrec del
grup de teatre el Trampolí, serà el dia 10 d'Agost.
Tindrem un punt d'informació de la nostra entitat i
a més posarem un container de recollida de roba
per les nostres botigues, esperem també poder
presentar el projecte de residència allà mateix. Un
projecte que esperem poder portar a terme en els
pròxims anys.

També gaudirem aquest estiu de les colònies a
la casa de Pals, un lloc fantàstic a pocs metres de la
platja i dels camps d'arròs, amb les moltes activi
tats previstes entre les quals no podien faltar:
balls, concerts, platja i sobretot convivència.

Fins ara, aquest està sent un any d'obertura,
com podreu veure a la revista, a més de les sorti
des, el teatre ha estat un punt important perquè
vàrem estrenar l'obra "Vida"a la Bisbal i es tornarà
a representar el proper mes de Setembre a
Palafrugell. Vàrem fer teatre a l'escola especial Els
Àngels de Palamós a on els nois d'allà es varen
entusiasmar tant que varen pujar a l'escenari amb
nosaltres. Vàrem signar el conveni amb la Caixa per
participar en el White Summer i vàrem sortir al
telenotícies comarques. A dia d'avui estem prepa
rant la festa de la cloenda del curs, amb uns espec
tacles que esperem que sigui molt divertit i
puguem riure molt tots plegats, i tot això amb l'ob
jectiu de què els nois i noies del Trampolí siguin
feliços, perquè al cap i a la fi que millor que desitjar
la felicitat???
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ESCAPADA A L’ALT EMPORDÀ
Divendres Sant tot i ser festiu ens llevem d'hora, esmorzem i prepa
rem el segon esmorzar, el dinar i el berenar. Si, si passarem tot el dia
fora.
A les 9 del matí anem al trampolí a recollir la resta de companys, la
Montserrat i la Núria ens donen una sorpresa i ens porten una mona
que han fet elles.

Ens acomiadem dels familiars
i marxem cap a Figueres, fem
una passejada per la rambla de Figueres, esmorzem per
agafar forces, i anem al museu de la joguina de Catalunya.
És fantàstic, tots xalem de debò recordant joguines i
moments de la nostra infància.
Ens encantem amb les cases de nines, la col·lecció de cot
xes, les titelles i teatres, la col·lecció de màquines de cosir
en miniatura, les teteres petitones però molt ben decora
des, els mecanos, els soldats de plom, els cavalls de fusta
o cartró, les nines, els jocs de taula o de màgia i tot el que
ús pugueu imaginar. Hi ha una habitació amb una maqueta
d'estació ferroviària amb diversos trens en funcionament,
a la que no hi manca res.
Hi estem molta estona sense donarnos compte, i és que
el temps passa volant quan t'ho passes bé.
La Montserrat se'n recorda molt de la seva germana dient
que li agradaria molt. Si no hi heu estat mai, us recoma
nem que hi aneu tant grans com petits. Nuri ja hi has anat?
Després anem de pícnic al parc Bosc, descansem una esto
na i a la tarda anem cap Empuriabrava on fan la Fira del
vaixell d'ocasió. Hi ha tota
mena d'embarcacions, n'hi
ha moltíssimes, des de la
moto aquàtica al vaixell
més luxós, des de 1.800 a
300.000 €, hem deixat
volar la nostra imaginació i
ens hem comprat la que
més ens ha agradat.
Després hem anat fins a la
platja, hem buscat un lloc una mica tranquil i hem berenat

la mona, estava boníssima. Montserrat ets una
gran pastissera.
Per acabarho de
rematar les per
sones que ens
quedem a dor
mir al pis, al ves
pre anem a
L'Escala a veure
el via crucis. És
ESPECTACULAR.
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TALLER DE CUINA JAPONESA 20/3/19
El dia 20 de març, va venir a cuinar amb els nois del Trampolí l’Harumi, una senyora japonesa
molt simpàtica.
Vàrem treballar tots plegats, fent una sopa de cuina japonesa. L'experiència va ser genial, i el
sopar molt i molt bo.
La cuina tradicional japonesa està dominada per l'arròs blanc. L'arròs blanc sol usarse com a
acompanyament per a tots els menjars per a acompanyar al plat principal. Un desdejuni japonès
tradicional, consisteix en una sopa de miso (miso shiru), arròs, i un vegetal adobat. El menjar
més comú, no obstant això, es diu ichijū*sansai ("una sopa, tres platerets secundaris") amb una
tècnica de preparació diferent per a cadascun. Els tres platerets secundaris són normalment
peix cru (sashimi), un platet a la graella, i un platet cuit a foc lent. Aquesta visió única japonesa
del menjar es reflecteix en l'organització dels receptaris tradicionals japonesos. Els capítols
estan organitzats segons les tècniques culinàries: menjars fregits, menjars al vapor, menjades a
la graella, per exemple, i no conforme a ingredients específics (per exemple, pollastre o cap de
bestiar) com en els receptaris occidentals. També hi ha, usualment, capítols dedicats a les sopes,
el sushi, l'arròs, les tallarines i els dolços.
Nosaltres vàrem cuinar arròs amb verdures i Tofu amb salsa de soja.
L’Harumi ens va dir que vindria un altre dia a cuinar amb nosaltres. Estem desitjant que arribi el
dia.
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ESTRENA DE L’OBRA “VIDA”
El passat 27 d'abril del 2019 al teatre el Mundial de la
Bisbal, vàrem estrenar l'obra VIDA, ha resultat d'un tre
ball meticulós i intens. En ella van participar a més dels
integrants del grup de teatre el Trampolí, la gran majo
ria de nois i noies de l'entitat. Estem molt contents amb
el resultat, ja que aquesta obra tracta un tema molt
delicat com és el de les pèrdues de les persones estima
des i de com poder fer front. Últimament són vàries les
pèrdues que hem patit al Trampolí, per tant aquest tre
ball ha estat terapèutic per tots aquells nois i noies que
ho han patit més directament, creant un espai a on
poder expressar els seus sentiments de: rabia, tristesa,
frustració, etc. El tema de la mort és un tema tabú a la
nostra societat i més encara quan es tracta de les perso
nes amb discapacitat psíquica, ja que pensem que és a
ells a qui més se'ls ha d'amagar, ignorant el fet que ells,
com tots nosaltres, hauran de viure irremeiablement
aquesta circumstància.
L'obra l'hem tractada amb molt de respecte pel tema
que tractàvem, incidint en l'acceptació i en la creença
de que som energia i que l'energia està en contínua
transformació i que per tant vida i mort formen part
d'un mateix procés.
Aquesta obra la tornarem a representar el proper dia 22
de Setembre a les 18h al teatre municipal de Palafrugell.
Us hi esperem !!!

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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SORTIDA A LLORET 30/3/19

El dia 30 de març vam anar a
passar la tarda a Lloret de
Mar, vam anar a caminar pel
passeig vora el mar, ens vam
asseure en un banc a obser
var el mar i després va conti
nuar el passeig pels carrers de
Lloret. Vam sopar amb els
nois i seguidament ens vam
dirigir cap al Teatre de Lloret
per veure una representació
de Microteatre de Gira
Píndoles, aquesta representa
ció es tractava de petites
obres de 15 minuts de durada
en la qual es representaven
diferents històries, van ser
molt entretingudes i als nois

Botiga c/ Pella i forgas, 1 - 972 64 02 16
Botiga c/ Prat de la Riba, 96 - 972 64 50 06
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FIRA DE L’OLI - 31/3/19

El dia 31 de març vam anar a
Fontanilles, ja que durant tot el dia hi
havia la Fira de l'Oli, allà vam estar
recorrent la fira on vam trobar dife
rents estants on hi havia tota mena
d'olis, també vam poder veure l'actua
ció de diferents colles castelleres a
plaça de la vila. Vam poder veure una
mostra de cotxes antics exposats al
carrer. 
Va ser un dia molt entretingut, als nois
els van encantar l'actuació de les
colles castelleres i vam gaudir d'un dia
diferent.
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USUARIS DEL PIS

Durant aquest curs els usuaris han guanyat amb autonomia.
Gràcies a la constància i el dia a dia han après a: rentar plats,
parar taula, recollir i plegar la roba, fer els llits...
El fet de poder estar junts ho valorem molt positivament.
Ens agrada molt xerrar després de sopar i mirar la tele abans
d'anar a dormir.
Esperem seguir millorant.

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

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

PV AGÈNCIA
PONT 
VELL
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ALBERTÍ-FARRERÓ

DONACIÓ D’ORDINADORS  11/4/19

L'11 d'abril vam rebre una donació de 10 ordinadors per part de la UOC (Universitat Oberta de
Catalunya) per tal que els nois i les noies puguin ferlos servir a través de tallers d'informàtica.
Des d'aquí els hi agraïm la seva participació tan generosa, moltes gràcies!
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ATLÈTIC BISBALENC
Per Caritat, Montserrat, Josep, Francisco, Vero, Haminata i René.
A continuació us parlarem sobre l'Atlètic Bisbalenc amb una entrevista a Eduard Sanmartín, l’en
trenador del primer equip:
De quin color és l’equipació que porten?
La camiseta és vermella i blanca, els pantalons vermells i els mitjons vermells.
Què mengen els jugadors
abans de jugar un partit?
L’entrenador diu molta pasta,
nosaltres recomanem molts
hidrats de carboni i proteïnes.
El menjar ha de ser equilibrat,
ha de tenir durant tota la
semana una mica de pasta,
una mica de carn, una mica de
verdura, una mica de fruita,…
un menjar variat. El que han de
mirar de menjar és una mica
d’hidrats de carboni que son
les pastes, perquè tingui més
força, i proteïnes,  peixos,
carns, etc… que també fan que
tinguis força.
Que porten a dins la cantimplora?
Aigua i beguda isotòniques, que el que fan és que quan fas esport i sues doncs totes les sals
minerals que perds es recuperen en aquestes begudes.
Fan revisió mèdica abans de jugar?
Cada dos anys han fer una revisió, en les que fan proves d’esforç, electro, etc., per assegurarse
que poden practicar un esport.
Què passa quan un jugador es fa mal?
Han d’anar a la mutua de la Federació. Tots els jugadors tenen una ficha que cobreix qualsevol
lesió que pot tenir, amb la fitxa i un parte d’accident se'n van a un centre a on els atenen gratuï
tament. 
Vostès poden fitxar nens?
Sí, nosaltres estem oberts a que tots els nens vinguin a jugar. Després
necessitarem que l’Ajuntament faci un camp més gros, que faciliti un altre
camp. Ojala tots els nens de La Bisbal poguessin jugar a casa seva!
Des de quan teniu aquest escut?
A partir de l’any 1958. Abans no existia l'Atlètic Bisbalenc, es deia Futbol
Club La Bisbal. El senyor Pere Plaja va formar l’Atlètic Bisbalenc a l’any
1958. 
Qui és el president de club Atlètic Bisbalenc?
L’Alfons Jordà Sau.
Teniu algun lema o crit d’ànim per guanyar?
Sí, sempre solem dir: “Que farem? Guanyarem! Perquè som el Bisbalenc!”
També tenim un himne, que estar interpretat per Miquel Abras, Mazoni, Sanjosex i The gruixut’s,
que es va fer quan l’Atletic Bisbalenc va fer 50 anys.
Quants sou a la plantilla del primer equip?
En tot el club hi ha 210 nens, des dels 5 anys fins als 19, des d’escoleta fins a juvenil, i al primer
equip hi ha 24 jugadors. 
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Heu pensat alguna vegada fer equip femení?
Sempre hem tingut la il·lusió de fer un equip femení aquí a la Bisbal pero tenim el handicap de
tenir poc camp, necessitem un camp més com a mínim per arrancar equips des de petits.
Feu carnets de soci?
Sí, els estatuts del Bisbalenc estant formats pel President, la junta directiva i els socis. Ara mateix
hi ha 75 socis. Quanta més gent es faci sòcia millor, la quota són 60 euros a l’any. 
Quants anys fa que vostè està entrenant aquí?
Jo vaig estar 3 anys quan estava a primera regional, després vaig marxar, i després vaig agafar el
primer equip. I ara és la sisena temporada que estic.
Esperem que us hagi agradat l’article i agraïm la col·laboració del club Atletic Bisbalenc, i espe
cialment a l’Eduard Sanmartín per la seva atenció.

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



El passat mes de març vam anar a veure
una exposició sobre el Faraó Rei
d’Egipte al CaixaForum de Girona.
Durant el recorregut de l’exposició ens
van explicar el simbolisme i la ideologia
dels faraons, i tot un munt de secrets
d’aquella època! Vam poder veure
molts objectes relacionats amb la vida
dels Faraons i al final de la visita vam
veure una mòmia i tot! (De mentida…
és clar!)

EXPOSICIÓ FARAÓ REI D’EGIPTE

14
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FUNDACIÓ PRIVADA

ALBERTÍ-FARRERÓ

pro persones amb
discapacitat psíquica
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TEATRE A ELS ÀNGELS 15/4/19

El 15 d'abril tots els nois i noies van anar a Els Àngels a repre
sentar diverses actuacions que havien estat preparant ante
riorment amb molta il·lusió: vam comptar amb moviments
de bachata i flamenc així com de ball contemporani, junta
ment amb el cant de "My heart will go on" i "Amigos para

siempre".
Va ser una tarda
molt entretingu
da en la que vam
poder compartir
i gaudir l'alegria i
energia del
Trampolí amb la
resta de com
panys dels
Àngels.
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PV AGÈNCIA
PONT 
VELL

SANT JORDI 23/4/19
Com cada any, el passat 23 d'abril vam carregar roses i llibres
a la "furgo" del Trampolí per celebrar Sant Jordi.
Amb la paradeta situada a les voltes i tots els nois i noies
implicats per tota la Bisbal i voltants, vam anar passant el dia
amb il·lusió amb la resta paradetes i les persones que venien
a comprar.
I tot i que passat per aigua, la venda de roses va ser tot un èxit
gràcies a la col·laboració dels nois i noies, famílies, volunta
ris/es... Així que moltes gràcies!
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SOPAR BENÈFIC 13/6/19

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!

El passat 13 de Juny vam anar a un sopar benèfic al
camp de l'Espanyol a benefici de la Fundació Pasqual
Maragall i altres entitats. 
Betina una de les patrones de la Fundació el Trampolí
es va fer càrrec d'algunes entrades i el Trampolí de la
resta. A la nostra taula hi havia l'actor Jose de Luna de
la pel·lícula Campeones que anava amb el seu germà.
La vetllada va ser molt divertida, la presentació i l'en
trega de premis anava a càrrec de l'actor Santi Millan.
Francisco va pujar a l'escenari a acompanyar al pilot de
motos Carles Checa, el qual va estar molt amable amb
nosaltres. 
Va ser una nit inoblidable.
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ESTRENA DE L’OBRA “VIDA”
El passat 27 d'abril del 2019 al teatre el Mundial de la
Bisbal, vàrem estrenar l'obra VIDA, ha resultat d'un tre
ball meticulós i intens. En ella van participar a més dels
integrants del grup de teatre el Trampolí, la gran majo
ria de nois i noies de l'entitat. Estem molt contents amb
el resultat, ja que aquesta obra tracta un tema molt
delicat com és el de les pèrdues de les persones estima
des i de com poder fer front. Últimament són vàries les
pèrdues que hem patit al Trampolí, per tant aquest tre
ball ha estat terapèutic per tots aquells nois i noies que
ho han patit més directament, creant un espai a on
poder expressar els seus sentiments de: rabia, tristesa,
frustració, etc. El tema de la mort és un tema tabú a la
nostra societat i més encara quan es tracta de les perso
nes amb discapacitat psíquica, ja que pensem que és a
ells a qui més se'ls ha d'amagar, ignorant el fet que ells,
com tots nosaltres, hauran de viure irremeiablement
aquesta circumstància.
L'obra l'hem tractada amb molt de respecte pel tema
que tractàvem, incidint en l'acceptació i en la creença
de que som energia i que l'energia està en contínua
transformació i que per tant vida i mort formen part
d'un mateix procés.
Aquesta obra la tornarem a representar el proper dia 22
de Setembre a les 18h al teatre municipal de Palafrugell.
Us hi esperem !!!

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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GIRONA M'ENAMORA
El passat 18 de maig vam fer una sortida
a Girona, era Temps de Flors i el Dia
Internacional dels Museus, teníem entra
da gratuïta i com no podia ser d'una altra
manera ho vam aprofitar.
Sortíem de La Bisbal ploguen i no sabíem
el temps que faria a Girona, però amb
paraigües i moltes ganes a la capital vam
anar. En arribar queien quatre gotes i al
cap de poca estona els paraigües vam
poder tancar.
Vam veure molts ornaments florals,
plaça dels Jurats, les Serraïnes, Passeig
Arqueològic, Claustre de la Catedral,
Banys Àrabs, Sant Lluc, escales de la
Catedral, carrer de la Força, Museu d'Història, Museu del Cinema, plaça de la Independència,
Sant Feliu, Sant Nicolau, Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona, Sant Pere de Galligants i
alguna cosa més que em deixo.

Els muntatges florals són una
passada, desde aquí volem
agrair a totes les persones que
hi han participat que facin gau
dir tant i a tanta gent amb el
seu art.
Al Museu del Cinema hi feien
un espectacle d'ombres xine
ses, al qual no vam poder
veure perquè estava ple, tot i
arribar 15 minuts abans de

començar l'espectacle. Però vàrem aprofitar per visitar els tres pisos
que té el museu.
En sortir vam anar a sopar i, ja que estàvem de festa per postres tocava fer un gelat artesanal a
la Bombonera, estava boníssim.
Tot seguit vam passar per Sant Feliu, el Pou rodó, Sant Nicolau i cap a Sant Pere de Galligants a
visitar el Museu d'Arqueologia i a escoltar un concert de música intuïtiva a càrrec de Gerard Marsal
i Marta Serra, són una passada i si et deixes portar per les sensacions i per la veu angelical de la
Marta Serra et faràs un regal.
Va ser la millor manera d'acabar
aquesta sortida en la qual vam
recordar moments de quan anà
vem a Girona amb els pares, on
vàrem caminar però els nois no
volien parar perquè volien veure
més coses, on tot va ser molt
positiu. Per això crec que el con
cert ens va entrar tan bé.
Realment va ser un dia molt enri
quidor.

TEMPS DE FLORS 18/5/19
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DINAR FAMILIAR - 14/6/19

El dia 14 de juliol varem fer un dinar amb els
familiars del nois i noies, va ser fabulós....
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UN MIEMBRO MÁS DE LA FAMÍLIA

Per Laura, Diego, Jackie, Carmen, Adrià, Kico i Lídia.
En este artículo hablaremos de como cuidar a nuestros perros. I sobre sus
enfermedades.
Para la realización de este artículo hemos preguntado al señor Andrés del
centro de acogida para perros Bu Bup Parc de la Bisbal d’Empordà.
¿Qué proteínas pueden comer los perros?
Comen proteína animal.
¿Cuántas horas pueden salir los perros?
Pueden salir a pasear como 2 o 3 horas.
¿Cada cuánto se puede cortar las uñas a un perro?
Cada 2 meses aproximadamente.
¿Cada cuánto se puede hacer una revisión dental a un perro?
Cada 6 meses en perros mayores y en adultos 3 meses.
¿Cuándo un perro se capa, pueden tener relaciones sexuales?
Cuando un perro se capa puede tener relaciones pero no tener cachorros.
¿Cuántas vacunas tiene que tener un perro?
De cachorros los primeros 3 meses 3 vacunas, y luego 1 por año.
¿Cada cuánto se puede bañar a un perro? 
Cada 3 meses, mucho no. 
¿Se puede bañar con jabón normal o cualquier colonia?
Mejor específico para mascotas.
¿Cuando tienen pulgas y garrapatas, cómo podemos sacarlas?
Poner pipetas y collares o pastillas.
¿Qué enfermedades pueden tener los perros de raza?
En cachorros moquillo, parvovirus, enfermedades bacteriales. En perros
adultos leishmania, insuficiencia renal cuando los riñones no van bien...
¿Cada cuánto se tiene que poner el chip a un perro y para qué sirve?
El chip se pone una vez solo. Es como un grano de arroz y sirve por si se
pierde. Es como un DNI. 
¿Cuándo  tienen un embarazo  psicológico que se puede hacer?
Suelen durar 60 días. Hay que acudir a un veterinario para que nos pueda
dar un método o, como remedio natural, darle perejil en una tortilla. 
¿Cuándo tienen un ataque epiléptico que se puede hacer para ayudar al
perro?
Hay medicación inyectable y además para ayudarlo hay que ponerlo de
lado.
¿Cada cuánto se puede cepillar a un perro?
Se puede hacer cada día o una vez por semana.
¿Cada cuánto se puede dar las pastillas de los gusanos o pulgas?
Cada 6 meses para los parásitos internos, y cada 3 meses para los exter
nos.
Agradecemos la colaboración del señor Andrés de habernos contestado a
las preguntas de los animales. Esperamos que os guste y que aprendáis a
respetar los animales y no los abandonéis jamás y que os llegue al corazón
porque son más que un amigo.
Con cariño de los chicos del Trampolí que aman a los perros.
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