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LA BISBAL

Botiga 2a mà de “El Trampolí”

Des de l'any 2000, l'associació El Trampolí, treballa per 
donar resposta a les necessitats de persones amb 
discapacitat psíquica en tots els àmbits de la seva vida. El 
passat mes de novembre, van fer un altre gran pas, es va 
inaugurar el nou espai amb 700 m2, on s'ha ubicat la 
nova botiga de segona mà, situada al carrer de l'Aigüeta, 
24 de La Bisbal d'Empordà.

En aquesta botiga podreu trobar-hi 
roba, mobles, joguines, vaixelles, 
llibres i molts articles de segona 
mà. És una de les estratègies 
claus de l'associació i ajuda al 
finançament i la sostenibilitat 
econòmica de l'acció social de 
l'entitat. 

Podreu trobar a en Diego i la Laura 
que treballen a hores, però també 
hi són en Manolo que s'encarrega 
de les recollides de tot el que 
aporta la gent de tot allò que ja no 
fan servir i que ells posen a la 
venda; la Gemma, que és la 
coordinadora; i l'Imma a més de 6 
persones voluntàries que els 
ajuden.

Aquesta és una oportunitat que els 
nois i noies tenen per a la seva 
formació, experiència personal i 
tracte amb la gent que hi va per 
visitar i comprar a la botiga.
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www.leflame.es

C/ Arboços, 6 (Crta. Girona-Palamós, km 27)
17111 - Vulpellac

Tel. 972 693 332 / 677 440 333
leflame@catartsc.com
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Horari
Dilluns: matí tancat i tardes de 16.30 a 20 h
De dimarts a divendres: de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 20 h 
Dissabte:  de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
C/ L'Aigüeta, 24 - La Bisbal d'Empordà

Activitats que es
fan al centre

TALLERS DE COSTURA

GRUP DE TEATRE

TALLER DE MANUALITAT

TERÀPIA AMB CAVALLS

PROGRAMA DE RÀDIO

ART TERÀPIA

TÈCNICA METAMÒRFICA

www.eltrampoli.net

F
o
to

: 
E
l N

ou


