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El dia 25 de Novembre va tenir lloc, a l’auditori del Grup Social ONCE a Barcelona, la
gala d’entrega del premi Solidaris 2021 en la que es va reconèixer la nostra entitat en
l’apartat d’Empresa.
El premi el va recollir el nostre gerent junt amb el treballador David Marin qui va fer un
breu discurs en el que va explicar la seva experiència a Tegar, indicant que aquest és
un reconeixement als tallers per persones amb discapacitat de Catalunya i agraint la
tasca de totes les persones que formen part de la nostra institució i les que ho han fet
durant la seva història, doncs aquest premi és de tots.
Reconeixements com aquest ens donen motivació i energia per seguir, per molts anys,
treballant per la millora de la qualitat de vida de les persones que ho necessiten.

Hem contractat l’Alba a
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Els nostres desitjos per
aquestes festes i per cada
dia de l’any 2022
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Arribem a final de l’any i, en el Centre
Ocupacional, hem preparat activitats
per aquestes festes. Cada grup ha treballat segons els seus interessos i
motivacions. Hem fet targetes per felicitar als amics, obsequis per regal als
familiars, detallets per decorar casa
nostra i també guarniments per decorar
el Centre. Tot ho hem fet artesanalment i mantenint les mesures i les recomanacions d’higiene i de seguretat
pel maneig de la COVID19.
Des del dia 1 de desembre, les persones procedents de domicili poden venir totes les setmanes extremant les
mesures de seguretat.

Les persones del Centre Ocupacional que viuen a les llars-residències fan les activitats ocupacionals a les mateixes llars a l’espera de
poder utilitzar, ben aviat, les dependències del
Centre Cívic de La Collada.
Mentrestant des de el Centre Ocupacional us
desitgem bones festes, salut per tothom i bon
any nou.

Jubilació d’en Josep Maria Rovira

Hem contractat l’Alba
a Missatgeria
L’Alba Fernández ha
estat
realitzant
l’aprenentatge laboral
al SOI demostrant bones condicions per
realitzar la tasca al
Servei de Missatgeria.
Enhorabona
per
aquest contracte. Esperem siguis molt feliç
amb nosaltres!

El dia 30 de Novembre es va jubilar el nostre
company, en Rovira. Va ser dels primers treballadors contractats l’any 1990 i la seva tasca
laboral sempre ha estat a la nau dels Serveis
Industrials. Ha estat una persona molt activa i
encuriosida tant per les feines com per les activitats realitzades fora de la feina, vacances i
sortides. Ara no li caldrà matinar tant per venir a
la feina però podrà seguir realitzant les activitats
que més li agraden. Al taller ja se’l troba a faltar.

Les persones ateses en els Serveis Residencials convidades especials a la Fira de Santa
Llúcia a Canyelles
Us presentem els integrants de la
nova junta:
President:

Jose Luis Martinez

Secretaria: Manoli Ruiz
Tesorera:

Ana Poblador

Ens podeu trobar al telèfon:
679688527

Un any més, les persones que formen part dels Serveis Residencials de Tegar
han estat convivades a gaudir d’una magnífica jornada a la Fira de Santa Llúcia
a Canyelles. Desprès de fer una bona passejada per tot el recorregut de la Fira
han degustat un bon àpat on no hi podía faltar el brou de Nadal. El nostre agraïment a l’Ajuntament de Canyelles per la deferència que, en tantes ocasions, demostra cap el nostre col.lectiu.

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.

Formació Presencial en el darrer mes

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

La Formació presencial és molt necessària en col·lectius com el nostre, tant per
professionals com usuaris, per motius diversos relacionats amb les característiques de les persones i amb la necessitat de formació pràctica en l’atenció directa.
En els darrers mesos hem pogut reprendre aquesta formació, tot i que de forma
puntual i amb les mesures establertes a causa de la pandèmia. En concret es va
realitzar una formació en Contenció Física i Emocional per a personal d’atenció
directa als Serveis Residencials i una de Prevenció de Riscos Laborals per a treballadors i treballadores de Missatgeria.

