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  Jubilació  

Jaume Martí  

El Centre Ocupacional guarneix la Festa Major de La Collada-Sis Camins 

———————————————

 

Aquest any la Junta de A.V.V. La Collada-
Sis Camins amb Laura F. al capdavant, 
ens han proposat col·laborar amb la seva 
Festa Major, juntament amb altres institu-
cions del barri. Hem quedat encantats de 
participar-hi aportant guarniments fets per 
tots nosaltres amb materials reciclats.  

Bàsicament hem fet servir garrafes de  
totes mides i gots de plàstics usats de les 
nostres màquines expenedores, els quals 
hem transformat molt artísticament per 
donar-li’s formes d’animals marítims i fan-
tàstics.  

totes ens vam 
sentir com au-
tèntics neolítics.   

 

Telèfon de l’Associació de Pares 

 679688527  

————————————————————————————— 

La Festa Major del barri de La Collada-Sis Ca-
mins va ser del 19 al 21 de juliol,  i si hi vau 
anar, a part de passar-hi una bona estona, vau 
poder veure els nostres guarniments a la Plaça 
principal del barri. 

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

Fent els guarniments 

El dia ha començat amb una activitat de 
simulació d’avions gràcies a la fundació 
Ales sense Fronteres. Aquesta fundació 
ens ha fet gaudir d’unes espectaculars 
maquetes d’avions molt reals, una gran 
actuació de màgia i un pica-pica amb 
molta varietat. 

Sortida del SOI 

Desprès, vam anar al Restaurant Europa 
Barbacoa situat a Gavà. 

A la tarda, vam visitar el Parc Arqueològic Mines de 
Gavà, on vam poder sentir-nos com els nostres 
avantpassats . Vam visitar les mines per dins i vam 
finalitzar amb un taller de creació d´una joia,on tots i  

LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF 

DESITJA UN BON ESTIU A TOTHOM 

Benvolgut  Jaume, 

Per fi ha arribat el dia que tant desitja-
ves: el dia de la Jubilació. 

Després de tants anys de treball, ara 
toca gaudir del descans merescut.  

Els teus companys/es missatgers/es et 
desitgem molta sort en la nova etapa 
que comences. 
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Estan oberts els períodes per demanar ajudes per a les persones amb discapacitat, cada 
ajuda té una base que la regula i un període per a la tramitació, tot seguit ho detallem: 

      * Ajuda econòmica per bonificar el cost de menjador, empadronats a Sant Pere de Ribes, 
bases i sol·licitud, adreçar-se a l’OAC de l’Ajuntament.  

      * Ajuda econòmica puntual de 500e o 300e euros per a persones empadronades a l’Aju-
ntament de Sitges, bases i sol·licitud adreça-se a l’OAC de Sitges. Període establert per 
a demanar  l’ajuda 15/7 fins el 16/8. 

     * Ajudes PUA ( Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat) de la 
Generalitat, ORDRE TSF/118/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a 
la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les 
persones amb discapacitat, per a l'any 2019 (ref. BDNS 461428. Període de d'exposició 
del 17/06/2019 al 09/09/2019 (ambdós inclosos) -  Aquesta prestació té per objecte con-
tribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades 
a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de 
vida i fomentar-ne la integració social. Podeu trobar per internet el catàleg d’objectes i 
ajudes ( PUA 2019). 

 
              
 
 
 

 Tenim moltes opcions per 
fer-ho i a la Llar de les Ro-
quetes hem triat anar a la 
piscina. Estrenem tempora-
da a la piscina del nostre 
municipi.  Ha estat molt 
divertit poder banyar-nos, i 
passar un bon dia! 

A Magí Aranda hem triat 
una opció diferent: hem fet 
guerra   d 'aigua amb la 
mànega, al nostre pati: una 
forma molt divertida de re-
frescar-nos i a l'hora, jugar! 

BON ESTIU !!!!!  

Per qualsevol acalriment podeu dirigir-vos a les treballadores socials de:                        
Tegar o del vostre Ajuntament. 

Comença l'estiu i arriba la calor.  

És temps de sortir a refrescar-nos i passar-ho bé a l'aire 
lliure amb els companys. 

Arriba l´estiu a Serveis Residencials 

Ajudes 

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


