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Aquests premis, que tenen la finalitat de reconèixer aquelles persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació
i administracions que realitzen una labor solidària i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització,
l'autonomia personal i l'accessibilitat universal, ha estat atorgada aquest any al Tegar en el
apartat d’Empresa.
ONCE Catalunya ha destacat la sensibilitat social de la nostra entitat, la seva llarga trajectòria i la seva dedicació en pro dels drets socials dels més desafavorits.
Volem agrair a totes les persones que formeu o heu format part d’aquesta institució, treballadores, professionals, usuàries, familiars, tutores i representants de la Mancomunitat la vostra
tasca en favor del centre. Aquest premi és vostre!
En el proper Parla! Inclourem les imatges de l’entrega del premi que ha tingut lloc el dia 25
d’aquest mes en el Auditori de la ONCE a Barcelona.

Ja tenim dates per l’
exposició dels 50
anys a Vilanova i la
Geltrú
L’exposició sobre el 50è aniversari del
Centre ja té confirmada la primera celebració a Vilanova i la Geltrú al centre cultural
La Sala els dies 25 de març al 1 de maig
de 2022. Setmanes abans farem més difusió de la mateixa. Esperem que pugueu
gaudir d’una bona estona amb els records
i el present de la nostra entitat.

Nov a
fei na
per
col·laborar en la millora de la situació sanitària
Coincidint amb la campanya de vacunació, des del Consorci de Serveis a les Persones (Plataforma) se´ns ha ofert la feina
de fer el repartiment setmanal de vacunes
de la grip, vacunes 3era dosi COVID19 i
altre material sanitari entre els CAPI Baix
a Mar i CAP Jaume I. Estem orgullosos de
participar en aquesta tasca de suport als
centres sanitaris de la nostra comarca.

LA NOSTRA HISTÒRIA (10): EL CENTRE
OCUPACIONAL

Grup Centre Ocupacional. Anys 90

El Centre Ocupacional serà creat l’any 1988 i se li donarà el nom de Centre Ocupacional Sant Miquel. La plaça de Directora Tècnica serà adjudicada per concurs a
Roser Rodriguez, pedagoga, qui s’encarregarà de començar aquest nou projecte de
caire adaptatiu tant personal com social, sense les connotacions de la producció
laboral, adreçat a persones majors de 18 anys. Per aquest motiu es farà una selecció de educadors i educadores que tinguin estudis relacionats i les característiques
específiques per realitzar aquesta tasca, serà el cas de la Cesca Cordón i més endavant de la Maria Campos.
Aquest servei es nodrirà de persones que fins a les hores es trobaven en el Pretaller i d’altres que comencen a venir de les escoles de les poblacions del Garraf,
especialment de l’escola El Margalló, així com d’altres que no havien estat escolaritzades.
En un principi, el Centre Ocupacional, estarà ubicat al carrer del Estudis però ben
aviat, sobre l’any 1989 passarà a ubicar-se a la nau del Taller on s’instal.larà una
separació entre els serveis de Manipulats del CET i el Centre Ocupacional (CO).

Acte inauguració edifici centre ocupacional. Gener 2003

Us presentem els integrants de la
nova junta:
President:

Jose Luis Martinez

Secretaria: Manoli Ruiz
Tesorera:

Van començar amb 4 o 5 grups, uns 40 nois i noies, fent una producció pròpia per
no tenir que estar pendents de la feina del taller, tasques adaptades a les característiques dels nois i noies: tasques d’artesania (p. ex. bijuteria), capses de cartró, llibretes, així mateix feien activitats lúdiques i passejades. Van posar una parada a la
plaça de Vila, on van tenir molt bona acollida les capses per bodes i banquets.
També feien parada de Nadal.
També van començar a fer diferents sortides, tot era nou pels nois i era viscut amb
molta intensitat, es va fer un viatge a Mallorca amb avió però la companyia aèria no
estava acostumada a transportar grups de persones amb discapacitat i els hi deien
que només podien anar 2 persones per vol, finalment van acceptar però van anar i
tornar en vols exclusius per ells sols. Eren sortides que feien tots junt però més endavant es van dividir doncs van arribar a ser uns 60.

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.

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

El mes de gener 1990 en Martí Terés, gerent de la entitat, exposa, davant el ple de
la Mancomunitat la necessitat de la construcció d’un edifici on ubicar el Centre Ocupacional motivat per la saturació que es preveia que es podria donar en un període
molt breu de temps, condicionat a que la Generalitat de Catalunya disposi de subvencions per aquesta finalitat. El lloc proposat serà en els terrenys existents entre el
taller i l’escola Margalló, en els quals en aquell moment hi havia un petit bosc.
El procés fins a la inauguració del nou edifici del centre ocupacional serà extremadament lent, si bé l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà cessió del terreny el mes de
juny del mateix any, i que, al juny del 1992 es presentarà el projecte bàsic constructiu, les dificultats de finançament faran que el mateix quedi aturat durant un temps i
s’estudiïn altres possibilitats.
No serà fins el juny de 1998, amb la nova gerent Ascensió Finet, que es reprendrà el
projecte. La construcció es farà en diferents fases condicionada per les possibilitats
econòmiques de la Mancomunitat i l’aprovació de subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i també per modificacions tècniques, realitzades sota la gerència
de Joaquim Martrat, per adaptar les càrregues de l’edifici a les tasques de tipus laboral que realitzaria el servei prelaboral (SOI).
Finalment la festa d’inauguració es va realitzar el 31 de gener de 2003 amb
l’assistència dels usuaris, famílies, professionals i autoritats.
En la actualitat el centre ocupacional compta amb 116 usuaris més 21 professionals,
i una nova necessitat d’ampliació d’espais.

