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Noves feines a Cubelles per conciliar vegetació
i urbanisme

índex
Noves feines a Cubelles per conciliar vegetació i urbanisme

Tegar Jardineria ha iniciat les feines de
poda de diversos arbres del passeig Vilanova a Cubelles. L’objectiu de la mesura
és garantir el seu creixement saludable i
evitar que envaeixin la zona d’influència
dels balcons i finestres del veïnat.
L’Ajuntament de Cubelles ha confiat en la
nostra experiència per realitzar aquestes
tasques.

En Joan Pujol canvia
de servei
Aquest servei està en plena expansió i es
preveu ampliar feines en diversos punts
de la comarca d’ací poc temps.

Als Serveis Residencials es va jubilar la Magdalena
La nostra història (9):
El Centre Especial de
Treball

En Joan Pujol canvia de servei

El passat mes de juliol es va produir la
jubilació de Magdalena Gimenez qui ha
estat, durant 11 anys, primer cuinera i
després monitora a la llar-Residència
Magí Aranda. Tant les companyes com
els nois i noies residents guardaran un
bon record de la teva estada al centre.

www.tegar.cat

OCTUBRE 21

105

Als Serveis Residencials es va jubilar la
Magdalena

El nostre company Joan ha començat a gaudir
d’una merescuda prejubilació després de prop
de 25 anys a Serveis Industrials. Però no estarà gaire lluny per qué ha passat al STO per
gaudir d’una nova etapa fent les activitats que
li agraden i compartint amb nous però coneguts companys. Que siguis feliç en la nova
etapa!

LA NOSTRA HISTÒRIA (9): EL CENTRE
ESPECIAL DE TREBALL
L’any 1982 es promulga a l’estat espanyol, la “Ley Orgánica de Integración Social de los
Minusválidos” (LISMI), aquesta Llei suposarà la regulació dels serveis per l’atenció de les
persones amb discapacitat, tant en els aspectes d’Educació Especial, d’incorporació al
mercat laboral i de serveis socials, així com el finançament econòmic dels mateixos.
En la LISMI s’establiran els nous serveis que tindrà el Centre en un futur immediat. Es
crearà el Centre Especial de Treball (CET) per aquelles persones que poden realitzar feines productives, així com el Centre Ocupacional (CO) per aquelles persones que no reuneixin els percentatges mínims per realitzar una feina productiva. Aquests serveis seran
regulats per els seus reglaments específics l’any 1985.
El primer servei que es realitzarà en el CET serà el de Manipulats i Envasats doncs serà la
continuïtat del Taller, realitzant diferents tasques per empreses del sector industrial de la
comarca, a la nau de Manipulats inaugurada l’any 1980.

Imatges Jardineria i Nau Manipulats

L’any 1987 començaran a funcionar els serveis de Missatgeria i Jardineria en un principi
com a serveis del pre-taller i poc a poc consolidant-se com a serveis del Centre Especial
de Treball. Un cop integrats un grup de nois i noies en aquests serveis desapareixà el
pretaller i la resta de nois i noies passaran al Centre Ocupacional, això serà en el període
entre els anys 1987 i 88.
El servei de Missatgeria començarà a funcionar en un dels habitatges del 1er pis del carrer
Estudis que havia quedat lliure al marxar l’escola, el primer responsable serà en Josep
Miquel Cayuela i començarà amb alguns nois com : Quico Gutierrez, Cristobal Ureña, Joan Malivern i Juan Manuel Merino. Realitzaran el repartiment de cartes per diferents
clients i establiran un conveni amb l’Ajuntament per realitzar el repartiment de les cartes
d’alguns dels seus departaments. S’establirà un repartiment diari a Vilanova dividint la
ciutat en zones de repartiment, així mateix gestionaran el quiosc del Parc Gumà.

Us presentem els integrants de la
nova junta:
President:

Jose Luis Martinez

Secretaria: Manoli Ruiz
Tesorera:

Ana Poblador

Ens podeu trobar al telèfon:
679688527
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.
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.

Pel que fa al servei de Jardineria començarà en el local dels baixos del núm. 1 del carrer
Estudis. En el mes de febrer del 1987 es contractarà a Joaquim Martrat per iniciar aquesta
secció. En un primer moment realitzaran diverses activitats emmarcades en el pre-taller
amb Roser Rodríguez com a pedagoga, feien diverses activitats com escolarització i
gimnàstica, Més endavant començarà l’activitat de jardineria pròpiament dita doncs es
faran treballs en jardins particulars i l’Ajuntament de Vilanova concedirà el manteniment
del Parc Gumà.
Varen ser els inicis de la diversificació laboral que tant bon resultat ha donat al Centre i
que continua sent un fet prioritari per la superació de les crisis que es van produint.
Per poder iniciar les primeres contractacions de treballadors amb discapacitat es va demanar una subvenció al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social l’any 1989, aquest va aprovar, el gener del 1990, concedir a la Mancomunitat una subvenció de 30 milions de pessetes per inversió en maquinària amb el compromís de crear 20 llocs de treball per a disminuïts, així mateix la Mancomunitat s’obligà a finançar al voltant de 7 milions de pessetes
d’aquest projecte. Aquestes contractacions es van començar a gestionar amb l’INEM el
mes de març i van quedar enllestides a primers de maig.
Es va celebrar un acte de formalització dels contractes, en els baixos de l’edifici del carrer
Estudis, amb la presència del President de la Mancomunitat, Sr. Jaume Casanovas, qui va
signar els contractes en nom de la Mancomunitat, el Gerent Sr. Martí Terés, els treballadors que es van contractar amb les seves famílies, així com altres professionals del centre
i membres de la Mancomunitat. Finalment amb data 1 de juny varen ser efectius els contractes de treball dels primers 20 treballadors i treballadores.

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

Signatura primers contractes de Treball.
1990

