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Comença la vacunació
en els Serveis Residencials

COMENÇA LA VACUNACIÓ EN
ELS SERVEIS RESIDENCIALS
Els residents i treballadors de les nostres llars ja han rebut la primera dosi de
la vacuna contra la COVID 19. Esperem
que aquest sigui un pas decisiu per que
arribi el dia, no gaire llunyà, en que es
pugui tornar a la normalitat i puguem
abraçar als nostres familiars

Treballem contra la
Pandèmia

TREBALLEM
PANDÈMIA

Treballadors que han
canviat de servei
TREBALLS DE PLANTACIÓ D’ARBRAT A SANT PERE DE
RIBES
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Durant els mesos de gener i febrer els nostres jardiners están fent la plantació de 75
arbres en diferents places i carrers de Ribes i
Les Roquetes. En aquestes fotos veiem la
plantació de pins en la zona del Pi i Pont de
la Palanca.

LA

A Serveis Industrials hem començat a fer
una feina per l’empresa Plásticos Detectables que consisteix en comptabilitzar i
embossar unes peces, anomenades
“salva orelles”, que eviten que les gomes
de les mascaretes quedin subjectes per
darrera de les orelles en aquelles persones que els hi pot ser perjudicial. Ens alegrem de poder participar en aquesta tasca que ajudarà a tenir més eines per que
arribi la prevenció a tothom.

Treballs de plantació
d’arbrat a Sant Pere
de Ribes

La nostra Història (2):
El Pre-taller i el Taller

CONTRA

Treballadors que han
canviat de servei

LA NOSTRA HISTÒRIA (2): EL PRE-TALLER I
EL TALLER
Poc després d’haver creat L’Escola Sant
Miquel, es crearan nous serveis per les persones més grans i el centre es passarà a dir
Centre de Pedagogia Terapèutica Sant
Miquel. Els nous serveis van ser:
EL PRETALLER

Donem la benvinguda a Serveis
Industrials a Josep Formentí i a
Roger Zanón que venen a reforçar
l’equip de treballadors i treballadores per fer diferents feines a la nau
de manipulats.

NOTA IMPORTANT:
Estem fent un recull de documents sobre els nostres 50
anys. Volem fer una exposició
on quedin reflectides totes les
etapes del Centre.

L’any 1972 es va crear un servei per als nois
i noies que entraven en el centre i que ja
eren més grans per estar a l’escola. Es treballava aquelles coses que ajudaven a entrar
en el món laboral, els hàbits laborals, però
també millorar les relacions socials i coneixements bàsics, com lectura i escriptura. El lloc
on es va instal·lar va ser a la planta baixa del
carrer estudis 1, en el local on ara hi ha Missatgeria. El primer responsable va ser en
Bienve Moya que va estar un temps i desprès va entrar la Adela Belmonte que va ser
la responsable fins que es van especialitzar
els serveis cap a Jardineria i Missatgeria.

EL TALLER
El taller el va fundar en Magí Aranda
l’any 1973, per nois i noies més grans
que tenien edat de treballar. Es va instal·lar junt al pre-taller i les feines que
feien eren d’artesania. L’any 1974, després de la mort d’en Magí Aranda, va
entrar en Josep Maria Porta com a responsable i es van començar a fer feines
per empreses de Vilanova, eren feines
productives però encara no es cobrava
una nòmina sinó una compensació econòmica per que els ingressos per
aquestes feines no eren prou importants.
Com que no hi havia prou espai, l’any
1977 es van traslladar a un local del
carrer de la Fruita a Vilanova i mentrestant es va començar a construir la Nau
a la Collada on s’hi van instal·lar la primavera de l’any 1979. Finalment s’inaugurà el 29 de juny de 1980 amb una
jornada de portes obertes, parlaments
de diferents personalitats i la celebració
de la revetlla de Sant Pere en les mateixes instal·lacions.
Més endavant s’aniran instal·lant tots
els serveis del centre en la Nau de La
Collada i quedarà en el carrer Estudis
la Residència que s’anomenarà Residència Magí Aranda.

Si teniu fotos o filmacions
antigues (DVD, video, super 8)
poseu-vos en contacte amb
Jaume Centelles trucant al
telèfon del centre: 93 815 16 37
o al e-mail de més avall.

Telèfon de l’Associació de Pares
679688527

recorda
Per la publicació d’articles i noticies al
butlletí envieu texts i fotografies a:
jcentelles@tegar.cat

Presentació de la primera furgoneta que es va adquirir per transportar els materials
del taller, amb alcalde sr. Piqué, Regidor sr. Ferrer, Teresa Fort, Josep Maria Porta,
Francisco Gonzalez (Casto) , Andrés Zambrana i Ana Moreno, entre altres. 1978.

