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Canvis a la recepció Xerrada sobre la  

incapacitació legal 

El passat dimecres 12 de setembre va tenir 

lloc la xerrada: La protecció legal I a la sa-

la polivalent de Tegar. L'advocat Jordi Durà 

ens va definir, des de la vessant jurídica, el 

procediment d'incapacitació legal. Va parlar 

dels termes de modificació de capacitats i 

les diferents opcions per a protegir la perso-

na amb discapacitat intel·lectual. Així com 

de les diferents sentències i va assessorar 

vers el testament vital, sempre amb la inten-

ció de protegir i vetllar pel futur de les perso-

nes amb discapacitat. Va posar exemples i 

va resoldre els dubtes que es van anar ge-

nerant. Va ser una jornada molt interessant i 

de cara a l’any vinent demanarem la segona 

part: La protecció legal II. Aquestes xerra-

des de professionals que van dirigits a les 

famílies, són proporcionats per DINCAT.  

El proper taller serà al novembre, ja us do-

narem informació més endavant.  

 
Aquest mes de setembre hem incorporat a la 

Neus al departament d’administració, con-

cretament a la recepció de les oficines de 

l’edifici central. Fins era treballadora del CET 

Jardineria . A partir d’ara la Neus farà aten-

ció telefònica, gestió de la fotocopiadora i 

feines auxiliar d'administració.  

¡Benvinguda! 



recorda 

Per la publicació d’articles i noti-

cies, al butlletí envieu texts i 

fotografies al responsable de 

comunicació Ayoze Sánchez al 

correu asanchez@tegar.cat  

 

Treballadors dels 

serveis industrials 

arriben als 25 anys 

de contracte 

El passat mes de juny La Elisabeth Roig i 

el Jordi Guasch van complir 25 anys com a 

treballadors de Tegar, amb aquest motiu el 

dia 21 de setembre varem fer una petita 

celebració a la nau de manipulats, els hi 

varem donar un petit obsequi fet pel Centre 

Ocupacional, i la felicitació de tots els com-

ponents de la secció. La Eli ha realitzat 

aquests anys dins de serveis industrials i 

col·laborant molt sovint en les tasques que 

realitzem dins d'algunes empreses 

(enclavaments). El Jordi ha estat molts 

anys treballant a la secció de jardineria i 

des de fa uns pocs anys a Serveis Industri-

als. Tots dos s'han fet estimar per tot el 

equip: companys, monitors i tècnics. Els 

agraïm la tasca desenvolupada fins al mo-

ment i desitgem que tinguin una feliç esta-

da  la resta de temps com a treballadors de 

Tegar.  

 

 

 

 

 

 

Des del 13 de setembre  al despatx de 

jardineria, s’ha incorporat el Jordi Her-

reros. Com ja sabeu, porta treballant 

amb nosaltres des del 2006 realitzant 

treballs de jardineria amb la brigada 

responsable de la zona de Sant Pere 

de Ribes i Olivella. A partir d’ara, la 

seva tasca serà la de supervisar els 

diferents espais, però en especial al 

municipi de Sitges, on a partir del mes 

de juny ja hi treballen tres brigades.  

El creixement constant de la secció 

de jardineria ha propiciat la contracta-

ció de nous treballadors, creant una 

nova brigada a Sitges.  

Els felicitem per la seva actitud a la 

feina i les ganes de aprendre l'ofici de 

jardiner. Tots els vostres companys i 

professionals del Tegar us donem la 

benvinguda.  

Jardineria reforça 

les seves brigades 

Oferta d’ocupació 

Dinar de germanor 

amb l’associació de 

voluntaris del Garraf 

El passat dissabte 22 de setembre, un 

any més, l’Associació de Voluntaris del 

Garraf, ens han convidat a menjar una 

fantàstica paella. Els nois dels serveis 

residencials i dels Pisos de Suport a 

l’Autonomia, hem anat tots plegats fent 

un una passejada cap al Parc de la Tor-

re d’Enveja. Allà ens esperaven el gran 

grup de voluntaris, que ens havien pre-

parat un espectacular arròs. Des d’aquí 

els hi volem donar les gràcies per la 

seva generositat. 

 

Telèfon de l’Associació de Pares 

 679688527  


