
4 LAVANGUARDIA V I U R E DIUMENGE, 6 DESEMBRE 2015

Discapacitats psíquics s’integren en un projecte
social de venda de roba i objectes de segonamà

Trampolí a la solidaritat

CIUTADANS

BÀRBARA JULBE
Bisbal d’Empordà

En Francisco ordena la
secció de música, la Lu
isa plega la roba que ha
quedat regirada i la

Laura s’ocupa de repassar les pe
ces que arriben i de llençarles si
estan trencades. Hi ha moviment
en aquesta botiga, en la qual be
neficiaris de la fundacióElTram
polí ajuden en les tasques del dia
a dia. Els clients entren amb els
ulls ben oberts a la recerca de
l’objecte que busquen o una bona
ganga; i ho troben. També hi ha
sabates, llibres, miralls, sofàs,
matalassos, somiers, taules de
menjador, llums, quadres, plats...
Tot és de segona mà i els diners
recaptats es destinen a projectes
de l’entitat dedicada a la integra
ció social i laboral de les persones
adultes amb discapacitat psíqui
ca al Baix Empordà.
“És molt més que una botiga.

Es tracta d’un espai de trobada i
cohesió social de persones de di
ferents nacionalitats. Vénen aquí,
parlen, llegeixen... Als nostres
nois i noies els encanta venir per
què poden parlar amb la gent. És
molt beneficiós per a ells. Preci

sament si el que els agrada és es
tar en contacte amb les persones,
el que no podem fer és crear acti
vitats almarge de la societat, sinó
iniciatives que el fomentin”, sub
ratlla Maite Cobos, directora de
la fundació.
Elprojected’ElRacódelTram

polí va començar fa sis anys amb
unapetit local a la seude l’entitat.
“Allà vam començar una tasca de
sensibilització. Vam demanar so

lidaritat, que ens portessin objec
tes”, explica Cobos. Però l’espai
es va fer petit i el negoci es va
traslladar ara fa aproximadament
un any a un nou local al centre de
la Bisbal d’Empordà, de 700m2.
Clients com l’Eduard han tro

bat els mobles per al seu pis nou.
“Emvan agradar ime’ls vaig que
dar. Sónobjectesdequalitat i aun
preu boníssim. Acostumo a venir

dues vegades per setmana. La ro
bad’abric també la compro aquí i,
a més, porto coses per vendre”,
explica. Una altra clienta i volun
tària afegeix: “Ja no entro a cap
altra botiga a comprar roba. Aquí
hihade tot, i perunabonacausa”,
comenta laMercè.
A partir de l’any que ve l’objec

tiu és que El Racó del Trampolí,
en el qual ara treballen persones
voluntàries i que rep la col∙labo
ració de la trentena d’usuaris de
la fundació, sigui un centre espe
cial de treball per a ells. “Volem
que s’ocupin de la botiga, que
d’altres ajudin a recollir objectes
(el servei de recollida demobles a
domicili ja està consolidat) i or
ganitzin el magatzem. I que
aprenguin a restaurar mobles”,
destaca Cobos.
Una altra actuació prevista és

reconvertir l’altell en un espai cí
vic que aculli activitats i tallers
oberts a la societat. “Serà El Racó
Cívic, una proposta real d’inte
gració i cohesió que permetrà
ampliar la franja de servei fins a
les 21 hores. Però ens fa falta fi
nançament per poder fer les
obres”, admet la directora, que
troba a faltar més suport de
l’Ajuntament.c

PERE DURAN

EnDiego i la Luisa, dos dels treballadors d’El Racó del Trampolí

BARCELONA wL’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, va
proposar ahir, en una reunió
que va mantenir amb la seva
homòloga de París, Anne
Hidalgo, que la capital fran
cesa sigui la ciutat convidada
de les festes de laMercè del
2016. Hidalgo ha acceptat la
invitació de la batllessa barce
lonina, que aquests dies ha
visitat París per intervenir en
la reunió de l’associació Ciu
tats i Governs Locals Units,
de la qual és vicepresidenta.
Les del 2016 seran les prime
res festes de laMercè en què
el governmunicipal que pre
sideix Ada Colau decidirà el
contingut de la festa. El pri
mer gest en aquest sentit és
aquesta invitació a París,
l’abast del qual es concretarà

en els propers mesos, quan
equips tècnics i artístics de
les dues ciutats dissenyin un
programa d’actes que servirà
perquè, durant la seva festa
major, al setembre, els barce
lonins puguin gaudir d’una
mostra de la rica escena
cultural i artística de la ca
pital francesa. París prendrà
el relleu d’altres ciutats con
vidades a Barcelona amb
motiu de laMercè. Aquest
any va ser Buenos Aires la
que va rendir visita, i en els
anys precedents la condició
de ciutat convidada va re
caure en Estocolm (2014),
Viena (2013), Montreal
(2012), Sant Petersburg
(2011), Dakar (2010), Istanbul
(2009), Quito (2008) i Mede
llín (2007). / Redacció

París serà la ciutat convidada de
les festes de laMercè del 2016

Lavendad’arbres deNadal afronta els
seus dies decisius ambbones expectatives
ESPINELVESwElscultivadors
catalansd’arbresdeNadal
esperensuperaraquestany les
vendesde la temporadaanteri
or (735.000exemplars).Adqui
rir laplantaonhaestat conrea
da, a lazonaMontsenyGuille
ries, ésundelsatractiusde la
Firade l’AvetdeEspinelves,
quedesd’ahir i finsdiumenge
vinent,dia 13, esconverteixen
lacapitald’aquesta tradició, la
decol∙locar l’arbredeNadala
lescases, costumanglosaxó
queesva introduiralspaïsos
mediterranisapartirdel 1957.

Aquell anyelpapaPiusXIIva
avalaraquestcostumenapa
rèixer fotografiat a la revista
Sendaambunpessebre iun
arbredeNadal.Elpresident
delscultivadorscatalans,Al
bertGallifa, assenyalaque
aquestany, encaraquepugi la
facturació, comqueesman
tindranelspreuselsbeneficis
delsproductorsnoaugmenta
ran.Un35%de lesvendeses
faranaCatalunya, el 55%en la
restad’Espanya iel 10%aEu
ropa, sobretotFrança, Itàlia i
Portugal. /E.CasalsGinesta

Unadona sorprèn
uns lladres
al seuhabitatge

L’Ajuntament
comprarà un
solar de l’Església

ALMACELLESwElsMossos
d’Esquadra busquendos
individus quedivendres al
matí van lligar i van robar
unadona al seupis d’Alma
celles, aLleida, van informar
aEuropaPress fonts de la
policia catalana. Ladona,
d’uns 70 anys i que regenta
unestanc als baixos de l’im
moble, va pujar al pis i va
descobrir els lladres, que la
van lligar i es van emportar
joies i diners. L’anciana es va
poderdeslligar i avisar la
policia, quehaobert una
investigació per trobar els
lladres. /EuropaPress

BARCELONAwL’Ajuntament
de Barcelona vol comprar a
l’arquebisbat el solar de
l’església de la plaça Bernat
Calbó del barri barceloní
del Poblenou després de les
protestes veïnals que s’han
produït pel projecte de
construcció d’un monestir
per a les Germanetes de
l’Anyell, que finalment es
va aturar. Segons fonts
municipals, l’operació es
durà a terme al llarg del
2016 amb l’objectiu de
destinar el solar per a l’ús
que els veïns decideixin. /
Europa Press

ESTEFANIA ESCOLÀ / ACN

Els primers visitants de la Fira de l’Avet d’Espinelves

BATEC
CIUTADÀ

Barcelonaordena tota
l’ofertaperals refugiats
BARCELONA Redacció

Un grup format per l’Ajuntament
de Barcelona, entitats socials i oe
nagés ha començant a catalogar
els oferiments de serveis i recur
sosperdonar resposta a lesneces
sitats dels refugiats en lesdiverses
fasesdel procésd’acollida. Segons
l’Ajuntament,elgruphacomençat
a definir el catàleg de places d’ac
ció social i les tasques en les quals

podrà contribuir el voluntariat.
El coordinador del Pla Ciutat

Refugi de l’Ajuntament, Ignasi
Calbó,haexplicatqueaquestgrup
sorgeix de la necessitat de donar
resposta a lamassivamobilització
ciutadana que ha generat la crisi
dels refugiats. Ben aviat es pu
blicarà una newsletter que s’en
viarà a les persones que van
escriure al correu ciutatrefu
gi@bcn.cat (més de 3.000) a fi i

efecte de mantenirlos informats.
L’Ajuntament de Barcelona ha

aprovat destinar 390.000 euros a
projectesd’atencióalsrefugiatsen
origenoen ruta.Aquesta suma in
clou una subvenció extraordinà
ria de 180.000 euros a l’Acnur per
alsuportdelespersonesquefugen
de Síria, 50.000 euros aCreuRoja
per a l’acciómedicosocial alLíban
i 50.000 a Moviment per la Pau,
Desarmament i Llibertat per a la
protecció de la població siriana
vulnerable a la regió de Baalbek.
Així mateix, l’Ajuntament ha des
tinat 100.000euros al FonsCatalà
de Cooperació al Desenvolupa
ment per finançar diversos pro
jectesd’intervencióenruta.c

El local de la
fundació El Trampolí
a la Bisbal d’Empordà
ésmés que una botiga,
és un espai de cohesió


