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JOAN MORAGUES: 25 ANYS CONTRACTAT AL CET 

 

El dia 9 de setembre vàrem celebrar, a la nau de Manipulats, els 25 anys amb     
contracte d´en Joan Moragues.  En Joan és una de les primeres  persones que va 
entrar al Centre Sant Miquel l'any 1974, amb 16 any. Va seguir la preparació en el 
pre-taller i taller i finalment,  pocs anys desprès de constituir-se  el Centre Especial 
de Treball, ja com a Mancomunitat, va començar a treballar en la secció de           
Manipulats. És un bon treballador i una gran persona que sempre s'ha preocupat de 
fer bé la feina i ajudar a la seva família.  



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  

 

 

 

 FESTA D´ACOMIADAMENT DE L´ESTIU 

  

 

 

SORTIDA DEL SERVEI DE TERAPIA OCUPACIONAL A DOSRIUS 

Per acabar l'estiu, als Serveis Residencials hem organitzat un sopar de comiat.   

Una bona manera de reunir-nos un grup de companys, per sopar, explicar-nos el què hem fet a les vacances i riure molt!  

 

Els nois dels Pisos de Suport 
hem fet una trobada al Frankfurt 
El Surtidor i ens hem reunit els 
que vivim a la Pl. Peixateria,     
C/ Barcelona i els que vivim a la 
Pl. Rajanta.  Ha estat d'allò més 
divertit!!  

Desitjant tornar-ho a repetir. 

El 23 de Setembre vàrem participar en una activitat de   
Senderisme adaptat a Dosrius, enmig del Parc del     
Montnegre i el Corredor. És una activitat organitzada per 
la Diputació de Barcelona i la Federació Esportiva        
Catalana de Paralítics Cerebrals.  

Un cop a Dosrius vàrem seguir els itineraris escollits pels 
dinamitzadors de l’activitat, entenen la pràctica esportivo-
recreativa en l’entorn natural com una jornada que ens 
aporta beneficis a tots els nivells: físic, psíquic i social.  

Dilluns vàrem tenir la sort de que ens acompanyés la   
climatologia, i vàrem gaudir d’un agradable dia a la     
muntanya enmig de paratges verds i ben bells. 

Un cop finalitzada l’activitat físico-esportiva, ens varen 
convidar a dinar a la casa de colònies de Mogent. 

 


