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EDITORIAL

Quan l´estiu ja comença a quedarse enrere i
ens preparem per adaptarnos al canvi de roba,
als dies mes curts i al menjar calent, us presen
tem aquest numero de la revista, compartint pre
cisament amb tots vosaltres les activitats de les
que han gaudit els nois/es del Trampolí durant
aquest, tot i calorós estiu, no ha faltat  la alegria
de viure i gaudir de cada moment que la vida ens
ofereix i aquest any ha estat molt especial per
què en el aire estava l’acomiadament de la nos
tra educadora Montse que es jubilava passades
les colònies, després de dedicar gran part de la
seva vida al Trampolí i que des de aquí li agraïm
una vegada més el seu servei i dedicació. Podreu
veure en aquest numero de la nostra revista la
festa sorpresa que li vàrem fer, va estar genial,
com genial va ser la representació de l’obra de
teatre Vida que es va representar tant a la Bisbal
com a Palafrugell i on els nostres valents se
enfrontaven a la pèrdua de les seves persones
estimades amb una actitud seriosa, respectuosa,
i amb la enteresa pròpia de una persona adulta.

Molt bé va estar també la exposició de qua
dres pintats pels nois/es del Trampolí al claustre
de la diputació de Girona, on un any més és varen
poder veure durant uns dies, i tot això mentre
preparem la campanya de Nadal que comptarà
aquest any amb la representació del teatre de
Nadal que aquest any serà molt divertida, el tió i
festa que farem al Trampolí, però sobre tot una
novetat que just ara estem preparant i de la que
ja en sentireu a parlar. Tot això i molt més us ofe
rim amb carinyo mitjançant aquesta revista men
tre ens encarem a nous reptes aen un nou curs, a
noves activitats i a noves lluites que portin a les
persones amb diferents característiques a un
nivell de igualtat. 

Gràcies i petons a tothom.
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TARDA AL WHITE SUMMER 3/8/19
El dia 3 d'agost vam anar a la inauguració del
White Summer. Vam gaudir de tots els especta
cles de la inauguració, com gegants, performan
ce.... Després vam anar a fer un vol per les
instal·lacions i vam mirar les paradetes. Els nois
tenien gana i la Maite ens va convidar a un pica
pica a la zona dels restaurants. Per acabar la jor
nada vam gaudir d'un concert a l'aire lliure els
nois van ballar i s'ho van passar genial!!!!!

ALBERTÍ-FARRERÓ
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PARC D’AUS 13/8/19
El dia 13 d'agost vam anar al parc d'aus de Torroella de Montgrí on ja vam aprofitar per dinar i
passar la tarda.
Només arribar vam donar menjar a les cabretes i vam veure un porc senglar molt amistós.
Després vam poder donar també menjar a un poni i a un burro molt simpàtic.
Al costat del poni i el burro, vam poder gaudir de la novetat del parc, hi havia un cangur, el qual
vam poder veure com saltava!
A part, vam poder conèixer una gran varietat d'ocells com per exemple; perdius, faisans, oques,
lloros, cacatues, galls d'indis, etc.
També vam tenir l'oportunitat de poder pentinar un cavall. Ens ho vam passar genial!
Francisco: He estado toda la tarde con el burro
Anna: M'han encantat els animals, sobretot donar menjar a la cabreta
Montserrat: Ens ho hem passat molt bé, hi havia molts animals. M'agradaria tornar‐hi.
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BUTTERFLY PARK 22/8/19
El 22 d'agost ens vam acostar fins a
Empuriabrava a fer el pícnic setmanal i a fer
una visita al Butterfly Park, un parc de
papallones i ocells.
En el parc, vam poder observar més de 30
espècies de papallones tropicals.
Les papallones, no tenen el sentit del gust
de la llengua, el tenen a les potes, és per
això que vam poder veure'n moltes recolza
des a les flors.
A part de papallones, vam veure molts
ocells de tots colors, alguns, se'ns van pujar
a sobre i altres bevien del nèctar. Per aca
bar el recorregut, vam haver d'atravessar
un passadís amb ratpenats!!
Ens ho vam passar d'allò més bé, era un lloc
ple de colors i de moviment!
Carmen: Era muy bonito, habia muchas
mariposas
Josep: El que més m'ha agradat han sigut
els ocells
Haminata: Les papallones ens passaven per
davant i eren de molts colors. N'hi havia
una de molt gran.
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FUNDACIÓ MONA 29/8/19

El dia 29 d'agost, vam anar a visitar la Fundació Mona a Riudellots
de la Selva. 
A la visita, ens van explicar diferents històries sobre la procedència
dels diferents ximpanzés i macacos que ara hi habiten i d'aquesta
manera vam poder conèixer les diferents formes  en les que havien
patit aquells animals i vam poder observar com amb el pas del
temps es troben amb una bona recuperació i millors condicions. 
Primerament, vam veure un vídeo sobre l'evolució de la fundació i
com ha anat creixent des del seu any d'inauguració fins ara. 
Un cop vist el vídeo, ja vam sortir a l'espai obert on vam poder observar en silenci els ximpanzés,
alguns estirats, altres penjats de les cordes i altres, com no, a l'ombra descansant. 
Amb aquesta visita, vam poder aprendre també què mengen els ximpanzés, els quals segueixen
una dieta omnívora i també vam saber quina era l'esperança de vida d'aquests primats, que
ronda els 55 i 60 anys!! 
Ens va agradar molt poder conèixer espais que rescaten i acullen animals per donarlos millors
condicions de vida i sobretot perquè d'aquesta manera també vam poder aprendre més sobre
el tipus d'alimentació, de llenguatge i de maneres de viure d'aquests animals tant semblants a
nosaltres! 
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Josep: He pogut saber com es trobava una ximpanzé que l'any passat estava malalta. Ara és
troba molt bé. 
Adrià: Hem sentit cridar els ximpanzés.
Montserrat: Són animals rescatats, ara estan millor, m'agrada molt veure'ls bé. 
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PVAGÈNCIA
PONT 
VELL
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SORTIDES D’ESTIU
Aquest estiu hem fet moltes sortides i ben variades, Tamborinada amb Batuscala i ball amb els
Dalton Band a L'Escala, revetlla de Sant Pere a Palamós, Concert de la Coral Vergelitana a Verges,
el Bruel Rock a Pals, tastets de cuines del món i concert amb el Cor Jove Amics de la Unió
Granollers a Bellcaire, Festa
Major de Gualta, anar a veure
els Gegants i els Cavallets per la
Festa Major a La Bisbal,
Cinema a la fresca amb la
pel·lícula Campeones a
Bellcaire, teatre amb l'obra
Gent de Mar a Ullà, espectacle
de Màgia amb Txema The
Postman a L'Estartit, Concert
amb la Cobla Selvatana a Pals,
anar a fer tocs, a la platja a
caminar i moltes d'altres coses.
Les sortides totes han estat
divertides i profitoses.
Per exemple la Festa major de
Gualta no hi havia molta gent,
la gent del poble. Era un
dimarts, moltes activitats a pobles més grans... Però ens ho vam passar d'allò més bé. Vam
interactuar molt amb la gent del poble ballant amb ells, rient i parlant. És allò que diuen en el
pot petit hi ha la bona confitura.
Un altre dia a destacar on els nois van gaudir de valent va ser al concert de la Cobla Selvatana. A
l'escenari tenien una pantalla gegant on passaven imatges referents a la cançó. Van cantar una
cançó de la Montserrat Caballé i van posar una imatge i en Francisco diu mira la Cari tot recordant
l'acte de clausura del mes de juliol. Van cantar un munt de cançons, en Francisco va demanar el
meu avi i al cap de poca estona la van cantar i per acabar van cantar és l'hora dels adéus i tothom
ens vam aixecar, agafar de les mans i cantar. Vam començar rient i tot va anar rodat.
Per ser feliç poca cosa fa falta, només moltes ganes de viure i passarho bé.
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TEATRE VIDA
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FIRA MEDIEVAL D’ULLASTRET
La Fira Medieval d'Ullastret va ser tot un èxit. Ens van fer una ruta amb petites explicacions del poble
a aquella època i les representacions també ens van agradar molt. Un dels actors que actuaven era
en David, amic del Trampolí, amb el qual ens vam acabar fent unes fotos molt guapes.

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
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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!
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ELS MEUS COLORS - 12/9/19
El dia dotze de setembre del
2019 vàrem anar a la Diputació
de Girona, on estaven expo
sats els quadres pintats pels
membres de l'Associació El
Trampolí. Aquests quadres han
estat conduïts per l'Alberto
Aparicio. El nom que se li ha
assignat a aquesta exposició ha
sigut ELS MEUS COLORS, ja que
l'art és un magnífic vehicle
d'expressió que els permet
desenvolupar la imaginació,
potenciar l'autonomia i afavo
rir la integració. L'objectiu que
tenim és que cada persona
aporti la seva il·lusió i els seus
coneixements, ja que aquesta
aportació és molt enriquidora
quan els seus treballs són
exposats i el seu esforç es veu
reconegut.
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FUNDACIÓ PRIVADA

ALBERTÍ-FARRERÓ

pro persones amb
discapacitat psíquica



19

MONTSE

MOLTES FELICITATS!!!




