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Grup de  

suport a les  

famílies del STO 

Formació sobre 

riscos biològics 

L’equip dels Serveis Residencials va realitzar 
un curs sobre riscos biològics impartit per la 
Mutua SP Activa amb l’assessorament de la 
Dra. Carme Campañà. En aquest espai de 
formació es van treballar aspectes importants 
per a vetllar per la salut dels nostres usuaris 
tant a nivell preventiu com en la intervenció 
directa. També varem tractar, en l’espai de 
debat, alguns dels dubtes que sorgeixen en 
el dia a dia del servei.   

La sisena sessió del grup de suport la 
varem fer el passat dimecres, el tema 
que varem tractar va ser pensions, pres-
tacions i qüestions relacionades amb els 
recursos. Varem definir què són les pen-
sions, què són les prestacions i quins 
recursos són els destinats a les perso-
nes amb discapacitat.  Quins drets i obli-
gacions tenim quan som pensionistes o 
percebem una prestació econòmica i 
quines són les compatibilitats tenint en 
compte cada situació. 

En el grup varem resoldre els dubtes, 
varem poder expressar les nostres ex-
periències i tots varem aprendre, sobre-
tot que cal respectar cada situació 
econòmica familiar. 
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El carnaval del Centre Ocupacional 

Enguany hem celebrat un Carnaval de 
lluïment, ja que no ens hem disfressat 
però hem organitzat un Ball de Man-
tons de gran elegància.  

El Divendres de Carnaval tots anàvem 
molt elegants per rebre a Sa Majestat 
el Rei Carnestoltes, o sigui , la Carme 
Pujol, i les concubines, la Mireia Gala i 
la Montse Rodríguez.  Tots junts a la 
sala d'actes vam escoltar el Sermó, 
que com sempre, fa una repassada 
satírica als membres de tots els grups 
del Centre ocupacional. Acte seguit 
vam rebre les banderes de l'Escola El 
Margalló, que ens van venir a saludar. 
Aquest any feia molt bon temps i vam 
gaudir de la festa a l'aire lliure. Més 
tard, vam fer una ballada tots plegats. 

El Dimecres de Cendra, abans que es 
procedís a l'Enterrament de la Sardina, 
vam rebre la Comitiva i Seguici Oficial 
del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, 
enguany representada per la Presiden-
ta de la República del Carnaval i les 
seves acompanyants. Ens van venir a 
visitar expressament i van estar ballant 
amb tots nosaltres. Aquesta visita fou 
una sorpresa per tots els nois i noies 
doncs no sabien que vindrien. Els hi va 
agradar molt poder conèixer personat-
ges diferents propis del Carnaval de la 
ciutat. Vam passar una bona estona 
amb tots ells. Esperem que es pugui 
tornar a repetir.   


