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Salutació
de la Presidenta
Olga Arnau i Sanabra
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
Presidenta de la Mancomunitat TEGAR Garraf

Us presentem la memòria de l’any 2020 de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, un document que recull l’activitat de l’exercici, tant des del punt de vista
de la gestió com de l’evolució dels projectes, i que
mostra també com s’avança en el compliment dels
objectius i l’assoliment de la missió de la institució.
Si fem memòria del 2020, com és ben fàcil d’imaginar,
hem de dir que ha estat un any absolutament marcat
per la pandèmia de la Covid-19. Hem viscut una situació que ningú havia pogut preveure i que ens ha
trasbalsat des del punt de vista de la salut, emocional, social i econòmic. L’impacte de la pandèmia ha
arribat a tots els àmbits de la societat i s’ha fet més
palès encara en les persones més vulnerables.
A la Mancomunitat TEGAR la lluita contra la pandèmia ha estat el principal repte durant l’any passat. I
penso que s’ha assolit, malgrat les dificultats, malgrat
els moments durs viscuts, malgrat les innombrables
incerteses. S’ha aconseguit gestionar la situació amb
seguretat, adaptant el funcionament de tots els serveis a les mesures sanitàries dictades en cada moment; s’ha preservat la viabilitat de la institució sense
promoure expedients de regulació laborals i s’han
mantingut les llars residència netes de Covid.
S’ha tirat endavant, en uns moments de complexitat
màxima, posant al davant la seguretat dels usuaris i
les usuàries.

Tot això ha coincidit en un any que havia de ser
molt especial per la Mancomunitat TEGAR del Garraf, l’any del 50è aniversari. El context sanitari no ha
permès celebrar-ho com correspon, reunint totes les
persones que han format o formen part d’aquesta
institució que en cinc dècades ha esdevingut un
referent comarcal de la promoció de la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social.
El TEGAR és el resultat de la convicció, l’empenta
i la iniciativa de familiars de persones amb capacitats diverses i de professionals involucrats, que van
posar la llavor del Centre de Pedagogia Terapèutica Sant Miquel. En tota la trajectòria del centre fins
l’actualitat, el TEGAR no ha parat de créixer i consolidar-se, perquè la comarca -els municipis i la ciutadania pròpiament- hi ha cregut.
Com a presidenta de l’entitat, valoro i agraeixo la tasca, la dedicació i la vocació dels professionals i persones col·laboradores, així com la implicació de les
famílies, que ha fet que el TEGAR sigui la institució
que coneixem avui. I molt especialment els dono les
gràcies ara, després d’un any tan excepcional, d’una
situació de pandèmia de la qual encara no hem sortit.
De tot cor, moltes, moltes gràcies.
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Història
1970
•6 de maig:
Aprovació reglament
funcionament Patronat
Municipal de Educació
Especial de Vilanova i la
Geltrú.
•2 d’octubre: Constitució
Junta definitiva Associació
de pares amb el nom de
Alfa.

1979
1972
Canvi de denominació a
Centre de Pedagogia
Terapèutica
Sant Miquel amb la creació
dels departaments Escola,
Pre-Taller.

1977
•El Taller es trasllada,
provisionalment, al Carrer
de la Fruita, 4.
•Una part del pre-taller es
trasllada a Can Serra (edifici
dins el recinte de l’antiga
Paperera).

•15 de novembre:
Inauguració Escola Sant
Miquel, l’edifici del Carrer
Estudis.

1973
•Creació del departament
Taller.

•Febrer-Març: l’Ajuntament
de Vilanova aprova la cessió
d’uns terrenys a La ColladaEls Sis Camins per la
construcció d’un nou centre.

El Taller es trasllada al
nou edifici de La Collada,
encara per finalitzar.

1980
Inauguració edifici del Taller.

1981
•23 de desembre:
Es realitza la constitució
efectiva de la Mancomunitat
sota la presidència del
Sr. Jaume Casanovas
i Escussol, alcalde de
Vilanova i la Geltrú.
El nom definitiu serà el
de Mancomunitat per
l’atenció i assistència dels
minusvàlids psíquics de la
comarca del Garraf.
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1990

1987
•Inici dels nous serveis
establerts per la LISMI:
Centre Especial de Treball i
Centre Ocupacional.
•Inici de nous serveis
dins del CET: Jardineria i
Missatgeria.

1982
•6 de gener: Inauguració
Residència Magí Aranda.
•Es promulga La
Llei Orgànica “De
Integración Social de los
Minusválidos” (LISMI).

1983
• 15 de setembre: comença
a funcionar l’Escola El
Margalló dins d’una
experiència pilot en matèria
d’educació especial que
suposarà la integració dels
alumnes de l’Escola Sant
Miquel amb alumnes sense
discapacitat de Vilanova i la
Geltrú.

•Canvi de denominació
de Taller a Servei de
Manipulats i Envasats.

1988
•Absorció, per part de
la Mancomunitat, dels
treballadors contractats
per el Patronat Municipal
d’Educació Especial i
dissolució del Patronat.
•Diferents serveis passen
a ubicar-se en el edifici del
taller a la Collada: Serveis
Centrals (oficines), Centre
Ocupacional i grup de
profunds.

1984

•Es comença a utilitzar el
nom TEGAR, acrònim de
Tallers Especials del Garraf,
com a marca comercial.

•Els nois i noies amb
discapacitat més severa
passen al centre Ave Maria
de Sitges, creat recentment.

•Juliol: Inauguració del
edifici destinat a menjador
•S’inicien activitats
esportives, primer bàsquet
i atletisme, i poc desprès
futbol, petanca i natació.

•Es produeix una nova
divisió territorial
modificant la distribució
de les comarques de l’Alt
Penedès i Garraf, i les
poblacions de Olesa de
Bonesvalls i Castellet i
Gornal s’incorporen a la
comarca de l’Alt Penedès i
deixen de formar part de la
Mancomunitat.

1989

•Maig: Signatura primers
contractes de treball de
persones amb discapacitat.

•Inauguració del Casal,
en els baixos del edifici del
carrer dels Estudis, com
espai aglutinador de les
activitats de lleure.

•Construcció de dos
hivernacles i trasllat de
la secció de Jardineria
als terrenys de la Collada.
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2007

1991
22 d’abril:
La Mancomunitat acorda
sol·licitar formalment
la candidatura per la
organització dels Special
Olympics del 92.

1992
9 al 13 d’octubre:
Celebració dels
Special Olympics Vilanova i
la Geltrú 92.

2002
Desembre:
La Generalitat concedeix
l’acreditació per poder
gestionar el servei anomenat
Programa de Suport a
l’autonomia a la pròpia llar,
al mateix temps comença
a funcionar el primer pis
situat a la Plaça Rajanta de
Vilanova amb 4 persones.

2003
31 de gener:
Acte inauguració nou Centre
Ocupacional.

Setembre:
S’inicia pla de comunicació
de l’entitat: Imatge
corporativa, butlletí de
comunicació Parla!, lloc web
i xarxes socials.

2000

Febrer:
Fundació del Club esportiu
Alfa, més endavant
anomenat Alfa-Tegar.

2004
Comença a funcionar un
nou pis del Programa de
Suport a la mateixa plaça
Rajanta.

1999
S’habilita el local del
carrer dels Estudis núm.1
per instal·lar el servei de
Missatgeria.

Rehabilitació Edifici
del carrer dels Estudis:
obres a la coberta,
impermeabilització de
parets de tancament laterals
i arrebossat i pintat de la
façana.

parla!
BUTLLETÍ MENSUAL

índex
Neix
una nova eina
Nova imatge
Tegar
exponencial
Campanya
de comunicació

30/08/07

01

DE COMUNICACIÓ INTERNA

DE TEGAR

Neix una nova eina
Amb la finalitat d’articular
una comunicació interna i fluïda
d’aquells temes que són notícia
en el nostre
centre, així com de les
novetats, informacions d’utilitat, entre
els treballadors i usuaris dels
serveis de la
casa, neix aquest butlletí
de comunicació interna .
Serà de periodicitat mensual
i arribarà
als treballadors i usuaris
dels diferents
serveis junt amb la nòmina.
Pretén ser
un instrument àgil de
comunicació al
col·lectiu de membres
de la nostra ins-

titució i obert a l’Associació
de Pares Alfa, al Club Esportiu Alfa
i a aquelles Associacions que treballen
a favor de les
persones amb discapacitat.

El tancament de continguts
s’efectuarà
el dia 20 de cada mes
i caldrà comunicar al Responsable
de Comunicació,
(jsalvany@tegar.cat)
aquells temes
d’interès de cada servei
mitjançant el
seu responsable.
Joaquim Martrat i Macià
Director-Gerent

LA MANCOMUNITAT
ADOPTA EL NOM
DE TEGAR I AFIANÇA
UNA NOVA IMATGE
Amb la necessitat
detectada d’emprendre una campanya
de comunicació que reivindiqui
la figura de la
nostra institució com
a referent d’atenció a les persones
amb retard
mental en la comarca
del Garraf,
s’ha decidit suplantar
el nom de
Mancomunitat..... per
el de TEGAR i
crear una nova imatge
el voltant
d’ aquest nom. El concepte
expressat és el següent: Sis
òrbites són les
que envolten el cercle
principal TEGAR, les òrbites simulen
les sis àrees de servei a les persones.
Gràcies a TEGAR les
òrbites queden fixades.

La nova imatge institucional

és:

2005
•Obtenció de la primera
certificació de Qualitat
dels procediments interns i
dels serveis que oferim als
clients.
•Instal·lació de fibra
òptica entre les nostres
dependències, primer centre
de Vilanova en fer-ho.
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2019
2008
Es posen en marxa tres
pisos més del Programa
de Suport: dos a la plaça
Peixateria i un al carrer
Barcelona.

•Renovació complerta
del sostre de la nau de
manipulats.
•Reforma zona de
jardineria: desmantellament
hivernacles, habilitació
esplanada per vehicles i
dependències per material.

2020
El 15 de Novembre es van celebrar els 50 anys de la creació de
l’Escola Sant Miquel, origen del nostre centre.
Degut a les dificultats derivades de la pandèmia per Covid-19,
només es van realitzar algunes notes de premsa i reportatges en
mitjans de comunicació: Eix Diari, Canal Blau, l’Altaveu de Ribes.

2011
2017
Juny:
Obertura de la llar-Residència
de Les Roquetes.
Signatures, amb
l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, del conveni i
lloguer de pisos destinats
a llar-residència.

2013
15 de maig:
Modificació dels Estatuts
i canvi de denominació de
la Mancomunitat passant a
anomenar-se Mancomunitat
Tegar del Garraf.

Així com el programa “De bat a bat” del 4 de desembre amb
la participació de Pascual Ferrer, Regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quan es va crear l’escola
Sant Miquel, Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i
Presidenta de la Mancomunitat i el nostre gerent, Joan Salvany.
Properament, amb l’obertura gràcies a la millora dels indicadors
de la pandèmia, està prevista la celebració d’altres actes, com
ara una exposició itinerant per els diferents municipis del Garraf.
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Visió
Missió
Normalitzar
les relacions
socials i laborals de les
persones amb discapacitat, de
manera sostenible en el temps,
garantint la seva participació
activa en la millora de la pròpia
qualitat de vida.

Posem la persona en
el centre de la nostra tasca,
li facilitem els suports en base a
les seves necessitats i perspectives,
practicant una gestió econòmica
responsable i sostenible, esdevenint una
entitat referent de l’economia social al
Garraf, prestant serveis socials de qualitat i
cercant sinèrgies amb els diferents agents
(socials, econòmics, polítics, sanitaris,
educatius,..).

Proximitat

Qualitat i
Excel·lència
Hem adaptat el Sistema
de Gestió Integrat (SGI)
a la nova versió de la
norma ISO 9001:2015 de
Sistemes de Gestió de
la Qualitat realitzant les
auditories perceptives,
la interna de forma
subcontractada amb la
consultora Assertis, el
mes de juliol, i al setembre l’auditoria externa
realitzada per la certificadora Applus amb
valoració satisfactòria.
Així mateix, el 2019, es va
certificar l’eficàcia de la
integració de la prevenció
de riscos laborals per part
del servei de prevenció de
l’empresa SP Activa amb
la valoració d’alta.

Sensibilitat
Som sensibles a les
diferents capacitats
i necessitats
personals.

Ens sentim
propers, tant a la
persona com al
territori.

Respecte
Respectem els
drets de les persones,
en especial al treball i a
la autonomia personal.

Valors

Resiliència

Públics

Hem superat les
darreres crisis creant
noves oportunitats,
essent perseverants.

Com entitat
pública apliquem els
valor de Transparència
i Responsabilitat davant
les administracions locals i
la població de la comarca,
aglutinant els diferents
interessos i necessitats del
territori.

Adaptabilitat
Ens adaptem als
canvis de l’entorn i
de les persones.
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Compromís,
resiliència i il·lusió
Joan Salvany
Director Gerent Tegar

Com cada any, arriba l’hora de fer balanç de la gestió de l’any anterior. Ressaltar els fets diferencials
que han marcat el devenir de casa nostra, reforçant
les bones pràctiques efectuades, analitzant els fets
susceptibles de millorar i explicant els reptes del futur. Aquest exercici és bàsicament el que constitueix
l’elaboració de la Memòria Anual.
Fer aquest exercici amb un any com el 2020, on una
pandèmia global ha irromput trencant tots els esquemes socials i personals de tothom, em genera sentiments contradictoris.
Tot i haver pogut mantenir fóra de la nostra institució
la Covid-19, la duresa dels moments viscuts, la pèrdua de llibertat, la pèrdua de persones estimades i
el condicionament permanent a tota la nostra vida,
és un sentiment que vulguem o no, sovint surt a la
superfície.
La capacitat d’esforç i sacrifici de tots els nostres
equips de persones, davant d’uns moments certament molt difícils, no ha fet més que reforçar i expressar el compromís de suport a les persones amb
diversitat funcional del nostre territori, per part de
tot el col·lectiu de treballadors que formem TEGAR.
Davant d’aquesta tempesta hem aprés una nova
dinàmica funcional, la resiliència. L’adaptació constant i enfortida al canvi, amb un entorn que no és previsible, fixant objectius en el curt i mig termini.

Viure el canvi com una oportunitat és el que ha fet la
Mancomunitat TEGAR del Garraf tot aquest temps.
Tots els nostres serveis s’han adaptat i transformat en
un temps record. La reubicació de treballadors del
Centre Ocupacional a Serveis Residencials, la transformació dels Serveis Residencials amb l’aplicació
d’estrictes plans de contingència, la reestructuració
de la mobilitat i protecció individual de tot el Centre
Especial de Treball, el no tancament del Centre Especial de Treball i l’adaptació de les infraestructures,
són alguns dels exemples d’aquest dinamisme.
Avui som conscients de la importància de la flexibilitat i adaptabilitat tant de les persones com de les
institucions per poder romandre forts.
Un cop finalitzat aquest 2020 només puc que constatar la il·lusió que ens genera poder donar suport
a totes aquelles persones amb diversitat funcional
que ho necessitin, portant a bon terme la missió de
la Mancomunitat TEGAR del Garraf. Il·lusió que ens
porta a mirar al futur contemplant nous i engrescadors projectes. Il·lusió per mantenir aquells projectes socials que ja estan funcionant adaptant-los tant
com sigui necessari pel seu nou funcionament.
En definitiva il·lusió perquè TEGAR continuï liderant
a la comarca del Garraf, el camí cap a una societat més justa i inclusiva per totes aquelles persones
amb diversitat funcional i risc d’exclusió.
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Dades econòmiques

Altres ingressos
de gestió ordinària

394.972,69€

Subvencions rebudes

3.057.310,12€
Vendes i
prestacions de serveis

2.358.467,70€
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Amortitzacions

149.996,81€
Despeses
de gestió ordinària

469.118,76€

Despeses de personal

4.377.301,96€
Aprovisionaments

578.845,45€
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Organigrama
CO-01Director/a Tècnic/a del
Centre Ocupacional
1plaça

CO-02Psicòleg/a
Pedagog/a
2 places

CO-03Treballador/a
Social
1,5 places

SR-01Coordinador/a dels
Serveis Residencials
1plaça

SR-02Psicòleg/a
1 plaça

SC-01Director/a-Gerent
1 plaça

USAP-01Psicòleg/a de
l’USAP del CET
2 places

USAP-02Treballador/a
Social
1plaça

SR-03Auxiliar
Tècnic Educatiu
19 places

CO-04Educador/a
13 places

CO-05Auxiliar
3 places

CO-06Auxiliar
del Transport
2 places

SC: Serveis Centrals.
CO: Centre Ocupacional
SR: Serveis Residencials
USAP: Unitat de Suport a la Activitat
Professional

SI: Serveis Industrials
SJ: Serveis de Jardineria
SM: Serveis de Missatgeria
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SC-04Operari responsable
de Manteniment

SC-02Administratiu/va
Comptable i Financer

SC-03Administratiu/va Centre
Especial de Treball

SC-05Administratiu/va Laboral
i Compres

1plaça

1 plaça

1 plaça

1 plaça

SI-01Responsable del CET
de Serveis Industrials
1plaça

SI-02Adjunt/a a Responsable
1plaça

SI-03Monitor/a Laboral
4 places

SJ-01Responsable del CET
de Serveis de Jardineria
1plaça

SJ-02Enginyer/a
del departament Tècnic

SM-01Responsable del CET
de Serveis de Missatgeria
1plaça

SM-02Monitor/a Laboral
1 plaça

1plaça

SJ-03Encarregat/da

SM-03Oficial de repartiment
1plaça

2 places

SI-04Oficial d’Enclavament
2 places

SI-05Auxiliar

SJ-04Oficial
15 places

2 places

SI-06Peó/na

SJ-05Oficial de reg

SM-04/06Peó/na
Missatgeria/Neteja
14 places

SM-05
Auxiliar
Missatgeria/Neteja
3 places

1 plaça

71 places

SI-07Oficial de Magatzem
1plaça

SJ-06Peó/na
46 places
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Distribució de les persones
en el territori
278

162

116

257

162

95

59

103

41

75

66 29

Canyelles

4

3

2

Altres comarques

3
3

Treballadors usuaris

Alt Penedès
Treballadors usuaris

Baix Penedès

4
1
1

Vilanova i la Geltrú
Professional

Baix Penedès
Professional

Baix Llobregat
Professional

Baix Camp

13

108 64 59

9
6
Cubelles
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373
total de persones
que formen part
de la familia
Tegar

Olivella

3

3

0

les

2
Sant Pere de Ribes

19 26 17

Sitges

12 11

trú

Treballadors usuaris

Usuaris Centre Ocupacional

2

Professionals
memòria 2020 15
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Destaquem

Masia d’en Cabanyes
Arranjament del Jardí
Romàntic
El mes d’agost varen començar les
obres d’arranjament d’aquest jardí
fruit d’haver guanyat una licitació de
la Generalitat de Catalunya, a través
del Consell Comarcal del Garraf, que
a incloure tant l’arranjament com el
primer manteniment durant 6 mesos.
Les obres varen consistir en:
•Eliminar Xiprer del mur est perquè
l’estava trencant.
•Eliminació de tota la vegetació per
estar morta o molt danyada per una
plaga (la de la papallona del boix) i
dels còdols dels camins del jardí.
•Rehabilitació dels bancs d’obra que
formen els quatre parterres i de part
del mur esquerre a l’entrada al jardí i
impermeabilització de la font.
•Instal·lació de sistema de reg als
parterres i a les torretes que es troben als parterres.
•Plantació de tanques de boix, xi-

prers, baladres, geranis a les torretes
i rosers als centre dels parterres i al
costat de la font.
•Sembra de gespa als parterres.
L’obra es va començar a l’agost per
raons de seguretat, per la pandèmia
i tècniques, per efectuar les plantacions en èpoques més favorables. Es
va acabar a principis de desembre
del 2020. Hi van participar moltes
brigades de jardineria i actualment
i fins juny d’aquest any, un equip de
treball n’està efectuant el manteniment. Esperem que es pugui continuar la tsca de manteniment.

Nou Tractor Segador
Donat l’augment i consolidació de
les tasques que es realitzen per
l’Ajuntament de Sitges es va aprovar
la compra d’un tractor-segador per
realitzar amb més efectivitat i seguretat els treballs de manteniment de
les diferents praderies del municipi.

Magí Aranda
Obres de rehabilitació
de la Llar-Residència
La llar-residència Magí Aranda, està
ubicada en un edifici històric al carrer dels Estudis de Vilanova i la
Geltrú. Donades les característiques
d’antiguitat del edifici, uns 400 anys,
cal anar realitzant obres de rehabilitació per que reuneixi les condicions
de habitabilitat adequades, l’any
passat es va procedir a realitzar la
reparació de tots els balcons interiors del patí així com la reposició de
tot l’embigat possibilitant d’aquesta
manera el gaudi d’aquesta magnífica
infraestructura.
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Decorem per Nadal
la façana
de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú

Curs de Jardineria
amb INSERTA ONCE

Colaborem amb
DINCAT en la
distribució de
material sanitari
El dia 8 d’abril del 2020 el nostre
centre va funcionar com a unitat de
distribució de material que havia rebut l’entitat DINCAT per a centres de
tot Catalunya.
Centres que van recollir material:
56. Mascaretes distribuïdes, 21.700.
Guants: 200.000. Gel Hidroalcohòlic:
810 ampolles. Altres: 1000 bates d’un
sol ús. 12.000 gorres i 12.000 peücs

Des de l’equip de SOI i amb coordinació amb l’equip tècnic del Centre
Especial de Treball de Jardineria, varem organitzar un itinerari formatiu
a través de INSERTA ONCE que es
deia “Activitats Auxiliars en Vivers,
Jardins i Centres de Jardineria”.
L’objectiu d’aquesta formació va ser
dotar als alumnes dels conei xements
de jardineria per tal de iniciar la seva
inserció laboral en aquest àmbit, donat l’augment de demanda en aquest
sector.
El curs anava dirigit a persones joves
de 18 a 29 anys inscrits al Registre de
Garantia Juvenil amb diversitat funcional igual o superior al 33%, i amb
interès per la jardineria.
Un cop finalitzat el curs, es van contractar a cinc alumnes per treballar al
CET de Jardineria.

Els nois i noies del Centre Ocupacional van preparar la decoració nadalenca de la façana de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. Tots els elements
decoratius es van crear utilitzant materials reciclats. En la decoració s’hi va
poder veure elements característics
de les Festes com els arbres de Nadal
i les garlandes, però també contenia
les estrelles del patge Eliseu.
La preparació de la decoració va
estar una tasca molt creativa, en la
que s’hi van implicar molt els nois
i noies. També va comptar amb la
col·laboració de bona part de les famílies per poder aportar el material
reciclat que feia falta.
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Hem repartit als nostres
treballadors i usuaris

82.000
guants

Gestió Covid
Amb l’inici de la pandèmia el centre va establir un seguit
de plans de contingència per a tots els serveis, derivats
de les mesures establertes per les autoritats sanitàries
que a banda de les conegudes de distància, mascareta i
neteja de mans, van suposar l’establiment d’altres adaptacions molt importants, entre elles:

25.000 1
1.000 2
3
4
mascaretes

pots gel hidroalcohòlic

Ventilació dels espais: instal·lació de noves finestres i de noves portes en diferents punts crítics
del Centre Ocupacional per tal d’assegurar una
òptima ventilació natural. Establiment d’horaris
d’obertura de les portes de la nau per renovar l’aire de
la mateixa.
Control dels aforaments i mobilitat en els espais
de treball, tant laborals com ocupacionals.

Adaptació dels espais de treball: instal·lació de
taules de treball individuals a les sales del centre ocupacional. Instal·lació de mampares de metacrilat en diferents llocs de treball de la nau de
Serveis industrials.
Aplicació rigorosa de les mesures establertes en
cada moment pel Departament de Salut tant a les
llars-residències com al centre ocupacional amb
resultats molt positius: les llars varen restar lliures
del virus durant tota la pandèmia i en el centre ocupacional es van detectar ràpidament els brots, evitant la propagació del virus.

18
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d

Formació
És una eina bàsica per el desenvolupament personal tant
pel que fa a competències com a les habilitats específiques del lloc de Treball.
Durant el 2020, degut a la situació de pandèmia per COVID-19, varem tenir que modificar les formacions previstes, anul·lant-ne una bona part i realitzant-ne de nova en
format en línia o per plataformes virtuals.
En format presencial es va realitzar formació a tots els treballadors, de forma individual o en petits grups, referent a
les mesures sanitàries davant la COVID-19 i els plans de
contingència establerts per l’entitat. Així mateix, a través
del Programa INSERTA de la Fundación ONCE es va realitzar un itinerari formatiu format per un Taller d’habilitats
Personals Bàsiques i un Curs d’Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria.
També es va mantenir la formació/aprenentatge vers el
coneixement i execució de les tasques inherents al lloc
de treball.

La Formació és l’arma més poderosa
que tenim per canviar el món
Nelson Mandela

1.125

hores de formació

145

persones formades

18

formacions realitzades

La
formació
constitueix en la
Mancomunitat un instrument
amb el qual es vol impulsar
el canvi i actuar sobre el medi a
l’hora que sobre la mateixa
organització.
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Els Serveis de Tegar
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Centre Especial de Treball
Centre Ocupacional
Serveis Residencials
Servei de Lleure
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Naturalment
hi som

Jardineria
Centre Especial de Treball

Practiquem tot tipus de
jardineria, especialment
jardins públics.
La nostra filosofia
mediambiental és
la promoció de
la xerojardineria
fomentant la
implantació d’espècies
mediterrànies.
22
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750.000

m2 de jardins mantinguts

100

Aquest servei, creat l’any 1987, ha anat creixent
durant aquests anys diversificant les seves
feines assolint bons nivells de professionalitat
equiparables a altres empreses del sector de la
nostra comarca.

arbres plantats

Ens hem especialitzat en la construcció i
manteniment d’espais enjardinats públics i
privats, així com en espais verds no enjardinats,
tales i neteges d’espais forestals.

treballadors

El nostre departament de disseny i control dona
un assessorament tècnic als clients assolint una
atenció més acurada i una millora de la qualitat
dels servei.

vehicles de flota

El suport i acompanyament de la persona
amb diversitat funcional queda reforçat per la
figura de la USAP (Unitat de Suport a l’Activitat
Professional), equip psicosocial coordinat amb
els Monitors especialistes.

municipis

66

19
6
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Treballadors/es
amb diversitat funcional

CET

Distribució per poblacions

19

8 7 1 8 2 2

Vilanova i la Geltrú Sant Pere de Ribes

Sitges

Olivella Cubelles

Calafell

Cunit

24

tegar
08_Memòria_20_24x21.indd 24

16/7/21 12:21

Distribució per edats

9 15 20

18-30 anys

31-40 anys

41-55 anys

Distribució per sexe

3

+55 anys

6 41

dones

homes
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Centre Especial de Treball

Capacitats
pel treball

Serveis
Industrials
Centre Especial de Treball

Serveis Industrials
dóna ocupació a
més de la meitat
dels treballadors i
treballadores amb
diversitat funcional
del Centre Especial
de Treball
26
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160.000

mecanismes de descàrrega
per l’empresa Roca Sanitaris

A les nostres instal·lacions realitzem tot tipus de
manipulats i envasats per a diferents empreses del
Garraf, Alt Penedès i Baix Llobregat, tot adaptant els
llocs de treball a les característiques de les persones, mitjançant diferents utillatges, de manera que
la manipulació de les peces i materials sigui més
assequible, oferint un ventall de tasques ampli per
que totes les persones puguin trobar tasques adaptades a les seves possibilitats.
Disposem de dos grups de treball en dues empreses externes dedicats a la gestió de residus, amb aquests llocs de treball possibilitem la
contractació de persones amb un major grau
d’autonomia, amb la supervisió i acompanyament del monitor laboral corresponent.
Conjuntament amb l’equip de professionals de
l’àrea productiva un equip format per psicòleg i
treballadora social anomenat Unitat de Suport a
l’Activitat Professional (USAP) complementa la tasca d’acompanyament en la vida laboral i personal.

20.100
paradors muntats
per l’empresa Mahle S.A.

2,5k
expansors muntats
per l’empresa Gervall

82

treballadors

2

enclavaments laborals
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Treballadors/es
amb diversitat funcional

CET

Distribució per poblacions

53

Vilanova i la Geltrú

10

Sant Pere de Ribes

3

Sitges

3 2 4

Canyelles

Olivella

Cubelles
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Distribució per edats

Distribució per sexe

1 15 42 17

18-30 anys

31-40 anys

41-55 anys

+55 anys

33 42
dones

homes
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Ràpids
i eficients

Missatgeria
Centre Especial de Treball

Treballem la gestió
de la correspondència
i el repartiment postal,
i d’altres tipus, en totes
les seves modalitats.
30
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El servei fou creat per donar ocupació a
treballadors amb diversitat funcional amb uns
potencials adequats per a la manipulació,
la classificació i el repartiment postal. Hem
passat a ser una empresa força competitiva en
els diferents productes que oferim respecte a
d’altres empreses que també s´hi dediquen, com
Correus i Adarró.
Efectuem el servei de carteria convencional
a Vilanova i la Geltrú i Sitges i repartiments
específics a la resta de les localitats de la Comarca.
Des de el carrer Estudis de Vilanova, oferim un
ampli ventall d’opcions:
•Repartiment de correu ordinari, urgent, amb avís
de recepció, rebuts de l’aigua i padrons fiscals.
•Repartiment de bústia cega (propaganda,
informació municipal).
•Manipulació i repartiment de flyers i paqueteria.
•Enganxat de cartells a comerços i cartelleres.
•Servei de Gestions (Mancomunitat Penedès
Garraf i Companyia d’aigües).
•Mailing (factures pels clients empresa Prysmian).
•Destrucció de documentació i registres de les
empreses.
•Missatgeria ràpida en col.laboració amb Nacex).

120.000
cartes lliurades

6.000

kg. documents destruits

1987
any de creació

140

hores servei de gestions

20

treballadors

Som un servei autoritzat pel Ministerio de
Fomento, amb certificat d’inscripció al Registro
General de Empresas Prestadoras de Servicios
Postales.
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Treballadors amb diversitat funcional

Treballadors/es
amb diversitat funcional

CET

Distribució per poblacions

13

1 1 1 1

Vilanova i la Geltrú Sant Pere de Ribes

Sitges

Olivella Cubelles
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Distribució per edats

3

18-30 anys

2

31-40 anys

Distribució per sexe

8 4

41-55 anys

+55 anys

8

dones

9

homes
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Les Persones
són el centre
Servei Terapia
Ocupacional
Centre Ocupacional

Entenem el
funcionament del
Servei com quelcom
viu, modificant
els recursos i
les activitats per
aconseguir que
cada persona pugui
fomentar la seva
autonomia, garantint
un servei de qualitat i
centrat en la persona
34
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s
e

El Centre Ocupacional, està format per dos
serveis: Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i
Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).
El STO, servei adreçat a aquelles persones que
temporal o definitivament no poden realitzar
un treball productiu en el Centre Especial de
Treball (CET), basa la seva tasca en el treball
individualitzat amb la persona, reflectit en el seu
programa individual, a través del qual i, atenent
a les seves necessitats, s’estableixen diferents
objectius que seran desenvolupats en un seguit
d’activitats emmarcades en dos àmbits:
•Activitats d’Ajustament Personal i Social: en
aquesta àrea es treballaran els aspectes de
competències personals i socials mitjançant
activitats de diferent naturalesa: física, cognitiva,
relacionades amb la llar i amb la comunitat, així
com d’altres que es van adaptant a les necessitats
de les persones.
•Activitats d’Ocupació Terapèutica: Es realitzen
tasques que afavoreixen competències d’execució,
generalment de naturalesa manipulativa, sense
la pressió de caire laboral. Realitzem activitats
d’artesania, manipulats, jardineria i altres.

88
usuaris

19

equip profesionals

1

contractació CET
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Integració
i autonomia
Servei
Ocupacional
d’inserció
Centre Ocupacional

Els aprenentatges
en l’àmbit personal
i laboral, realitzats
al ritme que la
persona pot assolir,
ajuden a adquirir
competències
necessàries per
afrontar el món
laboral
36
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El SOI, servei prelaboral adreçat a persones
majors de 18 anys amb diversitat funcional
de tipologia intel·lectual que tenen aptituds
laborals i productives però que encara no poden
incorporar-se al Centre Especial de Treball
per manca de formació laboral i /o preparació
sociopersonal, o bé per manca d’oferta de treball.
Els objectius del servei es treballen en dos tipus
d’activitats:
•Activitats d’Aprenentatge Laboral: Totes
aquelles tasques destinades
a potenciar
l’adquisició i/o manteniment de competències
socio-laborals que puguin facilitar la seva
integració dins l’àmbit laboral, atenent als
interessos de la persona i les necessitats dels
serveis laborals.
•Activitats d’Ajustament Personal i Social:
Conjunt d’activitats destinades a treballar la
relació personal i social amb l’entorn i per tant
la millora de competències que poden incidir en
la seva autonomia i gestió de les situacions i, en
definitiva, en una millora de la qualitat de vida.

28
usuaris

4

equip profesionals

6

insercions laborals CET

6

altes
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STO

Distribució per poblacions

48

Vilanova i la Geltrú

19 6

Sant Pere de Ribes

Sitges

5

Olivella

8

2

Cubelles

Canyelles

4

1

SOI

Distribució per poblacions

14

Vilanova i la Geltrú

9

Sant Pere de Ribes

Sitges

Cubelles

38

tegar
08_Memòria_20_24x21.indd 38

16/7/21 12:22

Distribució per edats

Distribució per sexe

20 27 26 15

18-30 anys

31-40 anys

41-50 anys

+51anys

Distribució per edats

12

18-30 anys

7

31-40 anys

29 59
dones

homes

Distribució per sexe

3 6

41-50 anys

+55 anys

12 16
dones

homes

memòria 2020 39

08_Memòria_20_24x21.indd 39

16/7/21 12:22

Sentir-se
com a casa

Serveis
residencials
Llars-Residències i Pisos SSAPLL

Donar, en cada
moment, el suport
que la persona
necessita en funció
del seu grau
d’autonomia i dels
seus interessos
40
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35

usuaris llar-residència
La Mancomunitat ofereix dos tipus de serveis
residencials:
•Les llars residències (Magí Aranda i Llar
Roquetes) per persones que necessiten diferents
necessitats de suport. Aquest suport per part
dels educadors està disponible de forma constant
durant l’estada a la llar.
•Els pisos de suport a l’autonomia, especialment
dissenyats per persones que presenten un
nivell d’autonomia que els hi permet fer-se
responsables de la seva autodirecció, amb el
suport puntual dels educadors.
Tots dos recursos tenen per objectiu principal,
donar el suport que cada persona necessita, en
les activitats que són pròpies d’una llar. A partir
d’aquestes necessitats de suport, i sempre tenint
en compte les seves motivacions i interessos, es
dissenya el Pla d’Activitats de totes les persones,
el qual dona resposta als Programes Globals
d’Orientació, en el que es recullen els objectius a
treballar anualment.

21

equip professionals

20

usuaris pisos

5

pisos suport autonomia

2

llars-residència

Les llars i els pisos, estan configurats com a
espais de confort i convivència, en el que la
persona pugui viure còmodament, així mateix
es potencia, en la mesura del possible, la relació
amb les famílies i els tutors.
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Distribució per Residències

23

Llar Magí Aranda

12

Llar Residència
Les Roquetes

12

Pisos Peixateria
i c/ Barcelona

8

Pisos Rajanta
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Distribució per edats

4

18-30 anys

8 25 18

31-40 anys

41-55 anys

+55 anys

Distribució per sexe

23 32
dones

homes

Distribució per servei diurn

25
CET

7

23

SOI

STO
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Gaudim
participant

Servei de lleure
Lleure

Entenem el lleure
com un temps per
gaudir, de descans
però també creatiu,
de participació,
alliberador, de
comunicació, de
socialització i
normalitzador
dins la comunitat.
44
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En funció de les necessitats específiques de
la persona i les seves demandes, el lleure es
realitza en els serveis residencials, per aquelles persones ateses en els mateixos, o a través
d’entitats del nostre territori que gestionen
l’esport i l’oci com a model més d’ampli de
socialització. Dins d’aquest model també tenim contacte amb entitats especialitzades en
programar estades de vacances on es compagina la socialització amb el coneixement
de nous indrets tant del país com del exterior.
Amb l’arribada de la pandèmia es varen aturar les activitats de lleure, especialment les
que es realitzaven en entitats externes. Com
a conseqüència dels diferents confinaments
tant les llars com els pisos de suport varen esdevenir un espai generador d’oci, on, partint
dels grups bombolla establerts, es varen realitzar activitats per tal d’afrontar les dificultats
anímiques que aquesta situació presentava.
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Agraïments
Volem agraïr a les empreses, institucions i entitats amb les que mantenim,
i hem mantingut, relacions de col·laboració, ja sigui en l’àmbit laboral
com en el social, el suport que, en tot moment han donat al nostre projecte fent possible la realitat de la nostra existència, així com la projecció cap
el futur. Sense aquests suports i les sinergies creades no hauríem pogut
avançar cap a la millora de la qualitat de vida de les persones. Moltes gràcies a tots i totes!
En especial fem esment de les següents:

Institucions

Ajuntaments
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Clients

LEADING DRIVE TECHNOLOGY

Associacions
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tegar

tegar
Avda. del Riu Foix, 60
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
93 815 16 37
93 815 88 70
www.tegar.cat
facebook.com/tegar.tallersespecialsgarraf
twitter.com/tegar1974
youtube.com/user/TallerEspecialGarraf
flickr.com/photos/81954188@N06/
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