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  Arribem als 100 Parla! 

El mes d’agost  de 2007 naixia el butlle-

tí Parla! per cobrir la necessitat de  do-

nar a conèixer a totes les persones de 

Tegar i les seves famílies aquells fets 

més rellevants que en cada període de 

temps han succeït i que tenen que  

 

Per la Diada de Sant Jordi al 

Centre Ocupacional sempre es prepara 

algun detallet artesanal per celebrar 

aquest dia tant especial. És una forma 

de mantenir viva la tradició de regalar 

una rosa malgrat al carrer no es pugui 

celebrar com sempre degut a la situació 

excepcional de pandèmia que ens 

acompanya ja fa mesos. 

Cada grup del centre ocupacional en el 

format que més els hi agradi elaboren 

tots aquests detalls de Sant Jordi. Els 

materials que utilitzen  són diversos ben 

diversos: des de cartolines, gomes eva, 

cera d’espelmes, fang, paper, sabons ... 

És una activitat d’Artesania que ens 

ocupa a tots plegats i que ens agrada 

molt de realitzar.  

Esperem que us agradin tots aquells 

detalls.  

Feliç Diada de Sant Jordi 2021! 

veure tant amb el dia a dia dels serveis 

com amb els esdeveniments importants 

de l’entitat, tot això en un format senzill i 

fàcil de visualitzar. Al llarg d’aquests 

quasi catorze anys han estat moltes les 

informacions que s’han publicat ajudant 

a conèixer-nos millor des de dins (entre 

els diferents serveis) i també donar in-

formació cap a l’exterior. En aquest mo-

ment es plantegen nous reptes per di-

fondre aquest butlletí com la possibilitat 

de fer-lo arribar per correu electrònic. 

També podeu recuperar els Parla! publi-

cats a la nostra web www.tegar.cat. Po-

deu participar presentant articles o sug-

geriments. 

TALLERS DE SANT JORDI 



 

LA NOSTRA HISTÒRIA (5):  AMPLIACIÓ DELS 

SERVEIS RESIDENCIALS 

 

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  
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NOTA IMPORTANT: 

Estem fent un recull de docu-

ments sobre els nostres 50 

anys. Volem fer una exposició 

on quedin reflectides totes les 

etapes del Centre. 

Si teniu  fotos o filmacions anti-

gues (DVD, video, super 8) po-

seu-vos en contacte amb Jaume 

Centelles trucant al telèfon del 

centre: 93 815 16 37 o al e-mail 

de més avall. 

Amb el pas dels anys, el creixement que experimentarà el centre es reflecti-

rà també en els serveis residencials. Es cercaran diferents solucions en 

funció de les característiques de les persones: 

PISOS DE SUPORT A L’AUTONOMIA 

 per aquelles persones amb un grau d’autonomia més alt el recurs més 

adequat seran els anomenats pisos de suport, així l’any 2001 es planteja la 

possibilitat de disposar de pisos de protecció oficial  que es construïen a 

Vilanova. El desembre del 2002 La Generalitat concedeix l’acreditació per 

poder gestionar aquest servei anomenat Programa de Suport a l’autonomia 

a la pròpia llar, al mateix temps començarà a funcionar el primer pis situat a 

la Plaça Rajanta de Vilanova amb 4 persones, en aquest s’afegirà un nou 

pis a la mateixa plaça l’any 2004 i 3 més, dos a la plaça Peixateria i un al 

carrer Barcelona, aquests a l’any 2008, tots ells amb 4 persones cadascun. 

En ells, amb el suport d’un/a monitor/a  en moments puntuals, es treballen 

aquelles coses necessàries per que les persones puguin gestionar les se-

ves vides, higiene, vestuari, planificació de les activitats, i d’altres. 

Treballadora que 

ha canviat de ser-

vei 

LLAR-RESIDÈNCIA DE LES ROQUETES 

Algunes de les persones ateses a la llar-residència Magí Aranda passaran 

a ocupar plaça dels pisos de suport a l’autonomia i això farà possible l’e-

ntrada de noves persones en aquesta residència, no obstant, en poc 

temps, es començaran a detectar noves necessitats que faran endegar 

una recerca per la creació d’una nova llar-residència. L’any 2009 s’inicien 

converses amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per instal·lar-la en una 

planta d’un edifici construït per una promotora municipal i que degut a la 

crisi econòmica havien quedat sense vendre. L’any 2011 es signarà el con-

tracte de lloguer dels 4 pisos que formaran la llar-residència, ara bé, enca-

ra es necessitarà un cert temps per fer les connexions entre els  pisos  i les 

adaptacions necessàries, així com els permisos pertinents i l’autorització 

de la Generalitat per legalitzar les  12 places de que disposarà, i no serà 

fins l’any 2016 que es posarà en marxa la segona llar-residència dels cen-

tre. Els Serveis Residencials hauran passat de les 8 places inicials a les 59 

actuals. 

Avui els reptes continuen, l’envelliment de la població en general  i de les 

persones amb diversitat funcional en particular plantegen nous objectius a 

mig termini que es comencen a estudiar per fer-hi front. 

A Serveis Industrials  donem la 

benvinguda a Saray Navarro, arri-

bada de missatgeria per reforçar 

l’equip de treballadors/es d’aquest 

servei. 


