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Nova maquinària 

al CET Jardiners 

Detalls artesanals 

per Sant Jordi 

Enguany, els grups del Servei de Teràpia 
Ocupacional hem elaborat roses artesanals 
com a detall de la Diada. Hem trigat unes 
setmanes a preparar tots els detalls que des-
prés, els nois i noies s'han emportat cap a 
casa per a ells mateixos o per regalar-ho a 
qui vulguin. 

Els materials que hem utilitzat per fer tot 
aquest treball han estat diversos: des de 
pasta de modelar de colors, al fang per mol-
dejar, goma eva, paper,... I amb tots ells hem 
fet un munt de coses: roses de paper, de 
sabó, de pasta,... dracs pintats i ben deco-
rats, com a agulla de solapa o per decorar, 
imans per la nevera en forma de llibre,...  

Esperem que us hagin agradat. 

Des del passat 24 d’abril,els jardiners 
disposem d’una nova màquina que ens 
ajudarà a ser més eficients en la nostre 
feina. Es tracta d’una picadora de mar-
tells de la casa Niubó,la màquina en 
si,preparada per ser arrossegada pel 
nostre tractor,serveix per desbrossar les 
praderies dels diferents municipis que 
portem el manteniment,que després d’a-
questa primavera tan plujosa de ben 
segur que ens serà de molta utilitat.  



recorda 

Per la publicació d’articles i 
noticies, al butlletí envieu texts 
i fotografies al responsable de 
comunicació Joan Salvany al 
correu 

 jsalvany@tegar.cat  

Telèfon de l’Associació de Pares 

 679688527  

Curs de carretó 

Dimarts dia 24 d’abril, 2 usuaris i 2 pro-
fessionals dels serveis industrial del 
Centre Especial de Treball, van realitzar 
un formació teorica-pràctica de carretó 
que permet conduir amb seguretat car-
retons elevadors i traspales elèctrics. 
Aquest curs els hi permet obtenir un 
certificat oficial als participants per po-
der fer ús del mitjà de transport i 
col·laborar en les tasques de càrrega i 
descàrrega de material. 

Us presentem a la nova incorporació al Ser-
vei Ocupacional d’Inserció a la Nadia. Una 
companya amb molta il·lusió i ganes d’a-
prendre per poder aconseguir en el futur un 
contracte laboral. Tots els teus companys i 
professionals  del Tegar, et donem la benvin-
guda. 

Nova  

incorporació  

Des del mes de març, al Centre Es-
pecial de Treball de Serveis Industri-
als, tenim el suport d’una intèrpret 
en llengua de signes  de la Fundació 
Once per a l’atenció de les persones 
amb sordceguesa (FOAPS). La seva 
col·laboració, permet establir un es-
pai comunicatiu amb el Jordi Vilano-
va, treballador sordcec, per tal d’o-
ferir-li una eina de comunicació que 
faciliti el seu entorn laboral. A més a 
més, mitjançant aquesta interacció 
aprofitem perquè el Jordi pugui ac-
cedir a més informació adaptada a 
les seves necessitats, com pot ser: 
el Parla en braille, el curs de preven-
ció de riscos, el calendari laboral o 
noticies d’actualitat.  

Suport de      

l’ONCE 

La setmana passada l’empresa espe-
cialitzada PETROINSTAL va instal·lar 
un dipòsit de 5000L de  gasoil  al pati 
del magatzem de TEGAR per tal de 
proveir de combustible als diferents 
vehicles de l’empresa.  La flota de ve-
hicles cada cop més gran de que dis-
posa l’empresa ha fet que es plante-
ges la col·locació d’un sortidor,que 
mitjançant un sistema informatitzat es 
podrà saber en tot moment els con-
sums del vehicles. La càrrega d’a-
quest dipòsit es farà a través d’una 
empresa dedicada al transport de car-
burants. 

Els dies 10 i 17 d'abril es varen realit-
zar, les sessions formatives recordatò-
ries en prevenció de riscos laborals per 
a tots els treballadors de Serveis Indus-
trials. Es va insistir en aquelles coses 
que hem de saber per treballar amb 
seguretat, com agafar pesos, quins 
elements de protecció hem de fer ser-
vir, quines mesures hem de prendre 
per evitar accidents. Un total de 70 tre-
balladors han realitzat aquesta forma-
ció que de ben segur ajudarà a mante-
nir la seguretat com element prioritari 
de l'atenció als nostres treballadors. 

Formació en 

Prevenció Riscos  

Nou dipòsit de 

gasoil  


