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C o l ∙ l a b o r a c i o n s

El món del disminuït psíquic 

El Trampolí
L’associació El Trampolí va néixer 
a la Bisbal el febrer de l’any 2000 i 
està formada per nois i noies amb 
disminució psíquica de l’Alt i el Baix 
Empordà. L’objectiu d’aquesta enti-
tat és la integració social d’aques-
tes persones en les activitats de 
lleure. Organitza tallers gratuïts de 
teatre, cuina naturista, classes de 
logopèdia, manualitats, educació 
cívica, excursions, etc.

 La presidenta i directora de l’asso-
ciació és la Maite Cobos Lara, edu-
cadora social i una gran persona, 
gràcies a la qual el grup de teatre 
de l’associació ha aconseguit grans 
èxits en totes les poblacions on ha 
actuat. Hem mantingut amb ella una 
petita entrevista en la qual ens ex-
plica què és i què fa el Trampolí.

J.C. Quines són les claus de l’èxit 
del Trampolí?

M.C. No n’hi ha una de sola, sinó di-
verses. Una de les més importants 
és la implicació dels nois i noies en 
totes les activitats que es fan. Tots 
hi participen molt activament, tant 
en les coses grans com en les més 
petites.

J.C. Després d’aquests quatre 
anys, com valores l’experiència del 
projecte?

M.C. Aquests quatre anys han ser-
vit per a organitzar-nos i crear una 
infraestructura que ens permeti 
consolidar el projecte de manera 
que garanteixi la continuïtat del 
Trampolí, és a dir, aconseguir que 
els nois i noies de la nostra asso-
ciació no es quedin mai sols, sense 
oportunitats de créixer, aprendre 
i divertir-se conjuntament amb els 
seus companys, tal com jo m’ho 
vaig trobar.

J.C. Creus que, mitjançant el teatre, 
el públic ha sabut entendre la reali-
tat dels disminuïts psíquics?

M.C. Potser tota la realitat no; però, 
sens dubte, hem aconseguit que la 
gent comprengui que les persones 
amb discapacitats psíquiques te-
nen moltes més capacitats del que 
tothom pensava.

J.C. T’emociones fàcilment quan 
els veus actuar?

M.C. Moltíssim, i no puc evitar-ho... 
M’emociono quan veig la quantitat 
d’esforços que fan els actors del 
Trampolí durant tot l’any per assis-
tir regularment als assajos, esfor-
çant-se per parlar bé, memoritzar 
tots els textos, etc. I, sobretot, quan 
arriba el dia de la representació 
i veig com es lliuren íntegrament 

en el que estan fent, com no ho fa 
ningú.

J.C. Abans de dirigir El Trampolí ha-
vies fet teatre amb una altra gent?

M.C. Sí, amb l’associació El Terrari, 
de germans de disminuïts psíquics 
del Baix Empordà.

J.C. T’agradaria fer alguna actuació 
a Verges?

M.C. Em faria molta il·lusió, sempre 
que la iniciativa sorgís de la gent 
del poble i no de nosaltres.
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