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El passat mes de novembre, dins del pro-

grama taller de famílies varem portar a 

terme la xerrada “L’envelliment actiu de 

les persones amb discapacitat in-

tel·lectual”. Aquesta activitat formativa 

està subvencionada per DINCAT i va 

adreçada a totes les famílies. 

Hi van participar 18 famílies i Marisol Ma-

tamoros, psicòloga clínica, va guiar la 

sessió on es va parlar de la percepció de 

l’envelliment, de l’abordatge que se     

n’hauria de fer, així com, del concepte de 

l’envelliment actiu i centrat en la persona. 

Aquesta xerrada ens va fer reflexionar en 

com hem d’afrontar l'envelliment, ja que 

es tracta d’una fase de la vida de totes les 

persones i s’ha d’enfocar com un procés 

que requereix unes adaptacions a la ma-

nera de viure. Marisol també va descriure 

els principals aspectes de l’envelliment 

(irritabilitat, pors, apatia, baixa tolerància, 

disminució de l’activitat, pèrdua de      

l’autonomia ..) i les necessitats de suport.  

Des de la Mancomunitat Tegar del Garraf, 

agraïm el vostre interès i volem informar-

vos que de cara a l’any vinent seguirem 

participant en el programa   tallers per a 

famílies. 

Xerrada de famílies 

A la secció de jardineria del Centre Especi-

al de Treball s’han incorporat dos nous tre-

balladors, el Sergio i el Jibri. Esperem que 

se sentin molt ben acollits per part dels   

responsables i companys i que la feina a    

jardineria sigui una experiència molt positi-

va per a tots dos. 

Nova contractació 

al CET jardineria 



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies, al 

butlletí envieu texts i fotografies al respon-

sable de comunicació Ayoze Sánchez al 

correu asanchez@tegar.cat . 

 

 

 

 

Telèfon de l’Associació de Pares 

 679688527  

 

Us presentem la nova incorporació al   

Servei de Teràpia Ocupacional, la Na-

dia. Una nova companya que arriba 

amb moltes ganes i il·lusió. Tots els 

professionals i els teus companys et 

desitgem una bona estada al servei. 

Nova incorporació 

a l’STO 

 

Des del passat mes de novembre el 

servei de missatgeria ha dut a terme el 

repartiment de 18.000 notificacions del 

valor cadastral de Vilanova. Ha estat 

una feina que ha suposat un alt grau 

d’implicació i aprofitem aquest espai 

per agrair a tothom el seu esforç. 

Nova incorporació 

al SOI 

Donem la benvinguda a la Sarai que es 

va incorporar al Servei Ocupacional       

d’Inserció el dia 3 de desembre. Una 

companya amb molta il·lusió i ganes        

d’aprendre per poder aconseguir en el 

futur un contracte laboral. Tots els teus 

companys i professionals del Tegar, et 

desitgem tot el millor en aquesta nova 

etapa. 

 

Des de l’Associació de Pares Fem 

Camí volem desitjar-vos unes bones 

festes i una bona entrada d’any a to-

tes les famílies, nois i treballadors de 

la Mancomunitat Tegar del Garraf. 

 

També aprofitem l’ocasió per donar 

les gràcies a tots i totes per la vostra      

confiança i col·laboració durant tot 

aquest any. 

 

 

 BON NADAL. 

 

 

 

Repartiment de 

18.000 notificacions 

 

 

 

 

 

El divendres 14 de desembre, els nois i 

noies de l'STO van anar a visitar el Cos-

mocaixa a Barcelona. Un museu        

impressionant ple de curiositats científi-

ques. Hi ha molts experiments interactius 

relacionats amb la ciència i dels que van 

poder gaudir tots els grups. Vam visitar 

l'exposició de Robots i vam estar en una 

sessió dins del Planetari del Museu. 

També vam poder observar la fauna i 

flora característica de la seva amazònica 

del Bosc Inundat. Un espai molt caracte-

rístic i especial del museu. Hi havia ani-

mals, peixos, i  arbres de grans dimensi-

ons que tenien una alçada de varis pisos.  

A l'hora de dinar, vam gaudir del bufet 

lliure del restaurant del museu. Quan 

vam acabar ja era quasi l'hora de tornar 

cap a Vilanova. Vam aprofitar per fer 

unes quantes fotos més. Ha estat una 

sortida molt interessant, que de ben se-

gur repetirem doncs no ens ha donat 

temps d'experimentar amb tot el que hi 

havia.  

Visita de l’STO al 

CosmoCaixa 


