La Bòbila, 23 de març de 2019
Quines són les vostres
històries d’èxit?
• Acostar i promocionar el teatre amateur a la gent de Palafrugell.
• Omplir el teatre amb les representacions del grup de teatre local.
• Arribar a gent que no ens esperàvem i que hi ha hagut gent que
ha canviat d’idea amb el temps, encara que al principi pensaven
que seria dolent pels seus negocis (fer reserves
marines/pescadors)
• La durabilitat de la colla, on han passat vàries generacions té un
relleu i ha anat creixent i evolucionant – 40 anys de Colla.
• Que la gent gran surti de casa per fer activitats.
• Reunir persones de diferents cultures.
• Satisfacció d’ajudar a milers de persones. Normalitzar la
fibromiàlgia.
• Solidaritat projecte placa commemorativa Francesc Macià a l’
Havana.
• Ajudar a fer gimnàstica davant de les persones.
• Tornar a portar la flama del Canigó a Palafrugell.
• Donar sortida a activitats lúdiques i terapèutiques de persones
amb necessitats especials.
• Satisfacció de veure a nenes com milloren en el patinatge.
• Organització d’actes i activitats de divulgació de l’esport
(campionats).
• Gent de Palafrugell sou molt bona gent. Tots i totes.
• Empoderar i autogestionar comunitats rurals de Guatemala
(Projecte Solidari).
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Transformar moments de tensió en un somriure.
Consolidar un grup d’adolescents com a futurs monitors.
El somriure dels infants.
Incorporació de la gent gran en el món sardanístic.
Participar en l’hort. Gaudir dels fruits de la terra.
Contacte i suport a les famílies de les persones.
Acompanyar a les dones que tenen problemes en la llengua per
poder facilitar el contacte amb l’escola d’adults. Donar seguretat
a les dones. Espai també per compartir amb altres dones (tallers
cuina).
Reunions mensuals comunitat africana. Conèixer-se entre les
diferents comunitats.
Gran companyerisme i creixent implicació de la gent.
Activitats de socialització i integració de dones i nens marroquins.
Racó poètic. Ràdio Palafrugell. Amb 7 anys, recorda que feien un
escenari amb caixes de fruita i ella cantava, recitava,
escrivia.....Després de casada dedicatòria professional.
Fundació TRESC. Han fet 25 anys, la línia de treball per la
inserció de les persones amb malaltia mental. Treball de
l’estigma. Aprenentatge-servei: Resultat molt positiu, tant per ells
com per el receptor.
Associació (Almanara). Festa amb altres associacions
(proposta). Intervenció amb els joves marroquins de Palafrugell,
bona experiència. Missatge a la comunitat.
Incrementar les Rutes Literàries de Josep Pla.
Trencar barreres a persones sordes.
40 anys de “Coral Nit de Juny”
Que tota una escola sencera rep àpat diari a Guatemala i la
gratitud que es sent.
Un jugador de tennis taula ha arribat a campió d’Espanya.
Jugadors de bàsquet que han arribat a nivells més alts.
L’obertura de l’escola bressol Belluguets.

• ACTUA. Gràcies a les tasques de l’associació, ser un ajut social
a les persones amb necessitats emocionals, essent així una via
on trobar-se i treballar-ho.
• Consolidar la figura d’educadors de carrer.
• Grup de joves que fan carrossa. L’impacte al carrer
(comparsa,etc.) i no tant qualitat carrossa perquè no tenen
tecnicisme van quedar en molt bon lloc.
• Incorporar nens amb necessitats especials.
• Connexió entre diferents edats.
• Cagar el tió al barri.
• Han realitzat cromos de tots els jugadors de l’equip.
• Destacar l’any Pla. Es va saber treballar molt bé. Càtedra Josep
Pla. A dia d’avui segueix essent un èxit. Gràcies al fons
bibliogràfic es segueixen coneixen llibres i obres d’en Pla.
• Veure l’evolució dels joves.
• Renovació de la botiga de 2a. mà.
• Pisos tutelats de Vimar.
• 1a. entitat de portar la flama del Canigó a Palafrugell.
• Fer trobada de puntaires a la demarcació de Girona.
• Il·lusió de tornar a engegar un nou projecte.
• Fomentar la il·lusió per la lectura entre el jovent.
• Haver aconseguit fer trobades a fora d’aquí per divulgar el tipus
d’havaneres que cantem aquí.
• Haver aconseguit reunir milers de partitures a disposició gratuïta
per tothom.
• Recuperació de la Torre de Vilaseca.
• Integració d’edats en el basquet femení.
• Botiga de Càrites.
• El suport i acompanyament a gent gran.
• Espai Jove. Videoclips i rap per parlar de temes. Generació
whatsapp.
•

• NOUSOL ONG. 2016 Nepal Reconstrucció escoles- hi ha retorn.
Actualment Nepal reconstrucció d’una casa.
• ONCOTRAIL. 6a. edició. 275 equips.
• AFATRAM (FAMILIARS Tramuntana). Fa 10 anys que organitzen
una festa a Calonge- trobada amb motos. Discoteca un cop al
mes. Teràpies dins dels Centre Tramuntana.
• Retransmetre les havaneres per TV3 i mantenir-ho.
• Hem aixecat el F.C. Palafrugell (entitat centenària)
• Oncotrail. Ajuda malalts càncer.
• Incrementar el caliu jove en els balls i danses tradicionals i
sardanes.
• CREU ROJA. Preparació berenar any nou amb avis. L’èxit és
estar cada dia més a prop de les persones.
• Iniciar i tancar un projecte que s’ha assolit.
• Programa Lecxit. Foment de la lectura a infants.
• Èxit 40 anys. Associació veïns de Llofriu.
• Subsistir com a club i energia per afavorir l’esport femení.
• Sabut dissenyar jocs per joves que aporten enginy i alegria.
• El supermercat de Càrites fa que la gent es senti millor i permet a
la gent agafar el que necessita i no reben bossa on troben coses
que no utilitzen. Funciona per punts.
• Capacitat d’aplegar moltíssimes persones defensant uns ideals
cívica i pacíficament.
• Reorganització de serveis d’una part del barri.
• Espai La Caixa. Mantenir i millorar totes les activitats que es fan.
Concert benèfic anual pel càncer o la Marató.
• Associació Cypsela. Circumval·lació de Llafranc. Sardanes els
dimarts a Llafranc
• Joves desconeguts conviuen conjuntament de forma pacífica.
• Participar en cims per la llibertat (per a Dolors Bassa al Montgrí.
• TALLAMAR. Aconseguir que els joves participin en altres
associacions/esdeveniments, Creu Roja,.../s’integrin fer-los
participar i acompanyar-los per aconseguir estudiar, cuinar, ser
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més autònoms,.../fins ara no tenim cap incident i ens alegrem del
que estem aconseguint.
Poder obrir més l’associació a no només els implicats.
Botifarrada popular a favor de l’Oncolliga.
Teatre musical a favor de l’Oncolliga.
Veure la cara de felicitat de la gent a la que ajudem i que s’està
reclosa a casa.
Els trempats. Des de que varem començar fa 2 anys amb moltes
ganes i dedicació ena ha fet guanyar un lloc en el cor de la gent
de Palafrugell, encara que molts no som del poble i ens va
coneixen més gent gràcies a la nostra empenta i ganes de fer-ho
millor.
En totes les entitats que hi treballa cada dia es supera amb
alegria.
La continuïtat del grup de teatre fa 15 anys.
A donants de sang hi ha una varietat de cultures i procedències
que tots donen sang i ajuda.
Amics de les Illes Formigues. En el moment que es va fundar la
nostra associació va aconseguir un públic variat que defensàvem
el mateix (persones que tenien o no relació amb el medi
ambient).
Els trempats. L’any passat varem començar 50 persones a
l’entitat i ara som 90. L’objectiu de les carrosses d’aquest any
serà a favor de la Igualtat (home. Dona, racisme,...) i ara som
més gent i més participants amb ganes d’aportar més.
Casal d’estiu. Treballa molt la convivència.
Recuperar l’associació del barri.
La satisfacció de veure com una persona que necessita ajuda
passa a deixar de necessitar-la.
La pròpia tasca de ajudar.
El València F.C. farà un Campus aquí.
Som la Creu Roja amb més socis de la Província de Girona.
Haver aconseguit un local per reunir-nos.
Enriquiment personal per l’agraïment a les persones.

• Començar essent el que buscava ajuda i al final acabar essent el
que la dona.
• Ajudar als altres m’ajuda a remuntar a mi mateix.
• Èxit de la participació a l’Oncolliga.
• Cada servei des de Protecció Civil és un èxit.
• Nens i nenes que arriben molt lluny al patinatge amb esforç.
• Poder juntar la colla 1 cop per setmana per idear el projecte de
l’any a través d’un sopar. Crear caliu i vincle, fa que la colla
segueixi i no es perdi.
• FUNDACIÓ Divendres porta als residents de psicogeriatria al pati
a passejar en cadira i només es mouen de la planta aquesta
estona. Voluntariat que dona vida. Hivern per dins.
• Gràcies a l’ajuda dels professionals els nostres fills no tenen
sostre: la meva filla ara pot parlar.
• La gran satisfacció de poder ajudar als nostres nois i noies a
través del futbol adaptat.
• Cada inserció laboral a l’empresa ordinària és un èxit.
• Trobades a diferents municipis per donar a conèixer el que fan.
També reunir-se i estar actius.
• Millora les condicions de gent amb necessitats bàsiques.
• Organització del Club Futbol Palafrugell.
• Durant dos anys junta de la Gent Gran a celebrar el Sant Jordi.
• Celebració dels 40 anys d’associació reunint col·laboradors i
antics participants per celebrar-ho.
• Integració mitjançant l’esport de persones amb discapacitat
física.
• Mantenir la tradició carrossaire a la Vila i divulgar-la.
• Xocolatada Solidària “Taca’t pel Càncer”.
• Posar al dia i millorar Puigpardines pel gaudi de nois i noies i
entitats de lleure.
• Continuïtat i creixement de l’entitat gràcies al recorregut de la
mateixa.
• Companyerisme.
• Dos ascensos en l’espanyola en el club de Hokey Palafrugell.

• Poder aprendre molt més del que t’imagines.
• Campionat Volei Platja va ser un gran èxit tot i la complicació i
que porta molta feina.
• Pisos tutelats per a “nouvinguts”. Bona acollida rebuda per part
del poble per als “nouvinguts. L’ajuda rebuda per a que aquests
“nouvinguts” es puguin promoure personalment. L’èxit en la seva
educació d’aquest col·lectiu.
• Ajudar a tota la gent que passa per la seva entitat.
• Atenció a la diversitat.

