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Visita de l´actor Sergi López 

El Sergi és una persona molt propera i coneguda per part de bona part de les persones 

del centre i, per tant,  la seva visita va ser molt agradable i distesa. Així mateix es va   

oferir a col·laborar en accions de promoció de l'entitat. El nostre agraïment per la seva 

disposició.  

————————————————————————————————————— 

Millora d´espais verds 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de març ens va visitar 

en Sergi López, actor vilanoví 

reconegut internacionalment.  

Aprofitant que representava 

"El chico de la última fila", la 

seva última obra al  Teatre 

Principal de Vilanova al dia 

següent ,  i  que es tà 

col·laborant  en un article del 

blog d'en Pau Casanovas so-

bre la pel·lícula Campeones,  

el varem convidar a visitar les 

nostres instal·lacions. 

Des de TEGAR-Jardiners hem 
assumit la direcció d’obra de tots 
aquests projectes gestionant inte-
gralment totes les partides d’obra. 
La nostra experiència i prestigi en 
aquest àmbit creix any rere any i 
els encàrrecs també. La secció 
està molt satisfeta del resultat ob-
tingut i de poder ajudar a millorar 
molts espais que fa anys que no 
s’actualitzen i que els hi cal una 
actualització, així com en la im-
plantació de noves zones verdes. 

Durant aquest període comprès entre abril i maig TEGAR-Jardiners ha realit-
zat una sèrie d’obres de millora i implantació d’espais verds en els termes municipals de 
Cubelles (Parc Premià de Mar i Parc de la Paleta del Pintor), Ribes (Jardins de Rafael 
Alberti) i Sitges (mitjanes del pàrking de Can Robert). 



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies al 

butlletí envieu texts i fotografies a: 

egonzalez@tegar.cat  

 

 

 

 

 

Telèfon de l’Associació de Pares 

 679688527  

 El passat dia 6 de 
maig es va contractar 
una nova persona al 
servei de neteja. Es 
diu Josefina Castro i 
us la trobareu junt 
amb la resta de com-
panyes fent les tas-
ques de neteja dels 
edificis.  

Benvinguda a l´equip. 

————————— 
 

 

 

 

NOVA INCORPORACIO  

 VADE FIRES A CANYELLES 

  

Canyelles ha celebrat un any més una nova edició de  VADE Fires.  

L’alcaldessa, Rosa Huguet, ens ha tornat a convidar a tot el Servei  
Residencial a visitar el municipi ple de parades i activitats per la Fira 

del Motor i la Cargolada Popular entre altres. Ens han vingut a recollir en autocar 
i, amb moltes ganes de passar-ho bé i amb un sol que acompanyava a gaudir 
del dia, hem passejat   entre parades de gastronomia, d’artesania i del món del 
motor. 

Alguns de nosaltres hem gossat fer una passejada en quad i ens hem sentit  

MOLT AVENTURERS!  

Per reposar forces, ens han convidat a un magnífic àpat de botifarra amb patates 
i hem pogut tastar els cargols, boníssims!!!! Les postres, tota una delícia. També 
ens han presentat a la cargolaire d’enguany, Carme Ruscalleda, una gran xef de 
renom molt simpàtica. 

Estem molt agraïts a l’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, i a tot el grup de 
voluntàries per la dedicació cap a tots nosaltres. Fins la propera! 

 

—————————————————————————————— 

El 21 de Maig es va celebrar la VIII Jornada sobre el Dol, a l'Hospital Residència Sant 

Camil. Era una jornada dirigida a l'abordatge de les necessitats pal·liatives en la vulnera-

bilitat psicosocial. El tema central de la Jornada era: "Ajudar a viure el final de la vida". 

En aquesta jornada hi va participar la Gemma Vidal, pedagoga del Servei de Teràpia 

Ocupacional, que va ser una de les ponent de la jornada. El Consorci Sanitari Alt Pene-

dès-Garraf va convidar a la Mancomunitat del TEGAR a participar de la Jornada prepa-

rant una ponència sobre la vulnerabilitat, sota el títol: "Taula rodona de les necessitats 

pal·liatives en les capacitats diverses". En el nostre cas, la presentació de la ponèn-

cia definia en quin context estem situats respecte el tipus de servei  d'atenció que oferim 

i la descriure la finalitat que articula tota la nostra intervenció. També es va definir l'SCP, 

el model d'Atenció centrada en la persona que s'intenta aplicar des de l'àmbit sanitari i, 

sobretot, quina atenció i intervenció es realitza tant amb els usuaris com amb les seves 

famílies davant un problema de salut greu, que pot derivar en una defunció. Com s'a-

fronta des del centre, com s'assessora a la persona atesa i als familiars i l'acompanya-

ment que es derivi del cas que ocupi. 

A la jornada hi van assistir professionals del sector sanitari, metges, infermers... psicò-

legs pedagogs, treballadors socials, voluntaris i famílies. Es van realitzar taules rodones 

i conferències que abordaven el tema de les necessitats pal·liatives en col·lectius vulne-

rables com la discapacitat intel·lectual, la salut mental i les persones sense llar. També 

es van oferir tallers de Musicoteràpia i Death coffee. 

A la jornada també hi va participar la Susana Bermejo, treballadora social del Servei de 

Teràpia i la Gemma Ochoa, alumne de pràctiques de Treball social en qualitat d'assis-

tents a la Jornada.  

Ens ha semblat molt interessant que el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf tingui en 

compte el nostre col·lectiu i ens hagin convidat a participar en aquesta Jornada. 

 

VIII JORNADA SOBRE EL DOL 

—————————————————

Donades les elec-
cions municipals 
del 26-M, diversos 
partits polítics de la 
comarca han con-
fiat en nosaltres 
per a repartir la 
seva propaganda 
electoral. Agraïm la 
seva confiança en 
la nostra feina. 

ELECCIONS MUNICIPALS 26M 

—————————————————


